
 رج رش ا

 ة
 7 , 0 ا

24 000 

0 1 01 

0 4 1 

0 0 
7 

7 1 0 0 0 0 



 رد 5

 يل ل 1
 - 1 0 1 الا 0

1 
 زيبا

 ا

 دي يع سوو خشم بوو









 ا

١
 

: 

7 

: 

0 

ل
ك
ل
 

5 

5 9 1 

5 

8 

1 

5 

5 

9 

. 

 را
0 

 اا

8 

." 

0 

007 

1 

.2 0 5 

2 0 4 

4 

1 

0 

0 

3 

. 

 اا

5 : 0 

3 

. 

 لا

 ان

1" 

1 

 هى

. 0 

1 َ 

: 

1 

1 





20 1 

 زيزعلا ب ريبدتب كلذ لك » : لاقو « ناميلس دلاو فقو مث

 دن ىلامقو هناخبس هللا نم ءاضقب ىرجي ءىث لكذ © 0 |

 لي نادعب لالبو هللادبع امه اهو « ليحرلل دعتسن نآلا ان

 « ليحرلل امهعم دعتسن نحنو
 كلب دبع ىلا تتفتلا + اهرتس تارقانم ةسصس تتش

 ىلا هللا كقفود نأ :وجرأ ]ل . : تلاقو « جاجحلا ا نامكتلا

 . انأ توحن امك ةاحنلل ليسن

 بحت ملو .. دنع ئنيع قف عومانلا اي

 لحنا اعيمج اوراسو لامحألاةاودش:ء مويلا كلذ ليصا
 ,ىلا اولضو الو . ىرخأ ةهجو تسمتلا اهناف « ىليل الا ةنيدملا

 اثاريم هيف اع حبصأ دقو « ةحفرع تبب ىلا اوت اوراس « ةنيدملا

 ؤو . راقعلا نم ةجفرع هكلم» ناك ام لك كلذكو « ةيمسل ايعرش

 . مهتمهم حاجنب ركس دقو « مهلابقتسال ناميلس ءاج مهلوصو موي
 دقني ةنيكس ةترشح الافتحا نيسح ىلا ةنمس فاق 00
 .نوهركي اوناك مهرثكأو « ةنيدملا ناكس نم اهريغو نيسحلا

 0 ةزعو نوط لاغتسالا ف د

 . كحضلا نم سانلا رصاوخ قزمتت تداك ىتح نوجملا ىف عامطلا

 هعمو قشمد ىف دلاخ ىلا هللادبع راس « سرعلا نم غارفلا دعبو

 .باوج هغتابو ةلمر صوصخب هل عقو ام ليصفتب « نسح باتك

 .نودم وه امك رييزلا تنب ةلمر جوزتو دلاخ ءاجف « ريبزلا نبا

 .. خيراتلا ىف
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 «.. ةندملاىف اندنع ناميقت » : روفلا ىلع ناميلس دلاو هباجأف

 هياتكلاب تيتأ له « ةلمو رمآ ىنتركذ دقل » : نسح لاقف

 |0000 تل فيكو - ةلمرا بلط ىف" ريبولا نبا" ىلا: دلاخ نم
 ْ « 7 كلملا دبع نم رمألا

 : لاق مث « دلاخ دب ىلع رمألا كلذ ىف هيعس ربخ هيلع ّصقف
 لتق هيلع هافسأ او هنكلو « باتكلاب هتئج دقف ريبزلا نبا اماو »

 6» هلهأل مت اذام رقت 7

 ىل حرص دقو « ةكمب نمأم ىف نولازي ال هلهأ » : نسح لاقف

 دعبو » : لاق مث « ازجوم رمألا هيلع صقو « جاوزلاب هلوبقب

 ادحاو ثعببل ربخلاب دلاخىلا هللادنع ثعبأس « ةندملا ىلا انتدوع

 « .. هللا ةلمر لمحت

 اهتبأ كبعت ىسنأ تسلو » : اهل لاقو ؛ ىليل ىلا تفتلا مث

 داني ق اسس. تنك كنا ىفكيو « رمألا اذه ليسس ىف ةقيدصلا

 « ىئاقب ىف اببس ناميلس دلاو معلا ناك امك « ةيمس
 ةعفدنم انآو هتلعف دقو ٠ كلذ ىف ىل لضف ال » : ىليل تلاقف

 ا 0 تعمر ماسلا ذم تيرج أل « ير مقا
 هتك ردأ ام امكلاح نم كردأ ءالؤنه نم ادحأن ظأ الو .. مهداهجو

 ©« امتّرف امك زفأ مل ىننكلو « ءالبلا اذه لثم ىف تعقو ىنأل انأ
 اههرت تقرشو كلذ تاق

 هللا رك شف « ةبوت عم اهتلاخ ىلا ريشت اهنا نسح كردآف

 اهفطاوع ريشي الثل اهباوج نع تكسو



 تناكو »

 تنيشف 6« ا(

00 

 نبسح ىف اسهرصب
 و

 دق ةدمس
 ن زاف اهنا 3 خقيت

 85 هرصعو

 نمد تحن ا و5 3

215 

 هن



 ٠ك

 هذه لثم تفخ ىنأل ةفشانلا ةرذلا قيقدب « كنم ةلفغ ىف « مسلا

 « كتاحن ىلع هللا دمحأف « ةلجعلا

 « اريخ هللا كازح » : تلاقو « اهلّسقت ىليل ىلا ةيمس تحارف

 نهيلع ّصق مث «..ريخ لكب هللا اهازج .. معن » : نسح لاقف

 دلاو ركذ ىلع ىتأ ىتح « راصتخالاب جاجحلا نيبو هنيب راد ام
 هق ببسلا ناك هناو « قيضلا نابا ىف مهءاج فيكو « ناميلس

 .ناكو . هنم ةيمس ةاحن ىف اسس ىليل تناك امك « توملا نم هتاجن

 وهو « لخدف نسح هادانف « ءابخلا جراخ لازيال ناميلس دلاو

 « 7 هللا دبع لخدي له » : لوقي
 < 2 هقاذيع ا ١ - نسح لاك

 « .. كمداخ » : نامللس دلاو لاق

 « ىقبدص هددعأ قنا :- لخديلف > : نسح لاق

 ةمدخ نع تفكلخت ىننظت ال » : لوقي وهو « هللادبع لخد مث

 00003 نحسلا نم كجارُكا دمي تحبصأ ىننكلو « ىالوم
 مسنتأ ايفختم تللظف « روهظلا عيطتسأ دعأ ملف « ةجفرع

 هتثج « ةروصلا هذه ىلع كتاحن نم تققحت املف . رابخألا

 6. كتمدخ قناتك

 اهناو « اهبمحب تزاف دق اهنا تنقيتو تحص دق ةيمس تناكو

 ايفتكاو « اهيف هرصبو نسح ىف اهرصب تنكبثف « اهدلاو نم تجن
 . # باهذلا نيدوت نيأ ىلاو » : نسح لاق مث « نينيعلا ةغلب
 4 .. ؟ ميقن ننأو
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 « .. + مانم ىف وأ ةظ ىف انأ له

 .. ىلا ىرظنا » : اهل لوقي وهو « هبئاج ىلا نسح اهسلجتاف
 انتتساعت ينايسأ:نا كنيمطاو .::ىلبل انتنكص هدهو كأ 0 ا
 .. « 0 تللل ا

 00 جاجحلا 1 جاجحلاو » : ةلئاق همالك ةيمس تعطقف

 تكبو « .. 7 قاب وهو ةساعتلا بابسأ لوزتت

 معنأو كقتلطف « كلذب ةفيلخلا رمأ هءاج دق » : نسحا لآق

 تقدحف « ركسعملا اذه نم مويلا جرخن .نأ ىلع « للملاب انيلع

 ..دملا لوقي وه اذاف « لوقي امم ققحتت نأ ديرت اهنأك هيف اهرظني

 دجلا لوقي هنا اهبحب اهل مسقأو

 ا

 ماتتملا نسح

 ةمأو ادنهو ىليل تأرف « اهلوحنم ىلا تتفتلاو اهعور نكسف
 رخأت مسلا نأ رهظي » : تلاقف « تيفش اهنا قدصت ملف « هللا

 . « هلعف

 عسلا امو فردا قيقد الا ىعرجنت مل كنا » : .ىليل تلاقف

 نم تجرخأو كلذ تلاق « ىعم وهف « هتعرحت كنا تننظ ىذلا

 ةليللا ىيركدت الآ )2: اتلاف « مسلا اهيفو اهتحتف ةقرو اهبيج

 تلدبأ دقل .. 7 مسلاب كسفن نيدعوتت تنأو كدنع اهيف تب ىتلا
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 « .. فخت ال « امس سيل هتعرحت ىذلا نا » : ىليل تلاق

 تتام دقو .. ةتيم اهنا « ماهوألاب ىنيللعت » : نسح لاق

 « 7 اهلجأل تومأ الفأ + ىلجأل
 تحاصف « رجنخلاب كسمم وهو هدب عفرو كلذ نسح لاق

 ) ادلا ععربتت ملو ةيح ةيملس نا" لهاجاب لهق » : ىليل هنه
 . « ةيوبيغ ىف اهنكلو

 000 اهيمرو اعدن ءالا" ضعي تلوانتو كلذ ىليل تلاق

 : تلاقو « اهيتفش تكرح مث اهسأر ةيمس تكرحف « ديعب

 « كيلا ةبهاذ ىنا هللا مهلتق كولتق .. نسح »

 ..ةيمس » : اهل لاقو « اهسأر دنع اثح اهتوص نسح عمس املق

 '”0 016 هللا ىنالقأ دقو ىتسمخ اان ىح انآ .. نسح انآ :.ةلمس

 « .. ىلا ىرظناو كينيع ىحتفا'

 .. مالحألا هذه ام » : لوقت ىهو تتفلتو اهينيع ةيمس تحتفف

 ةظلل هيف تصخش « نسح ىلع اهرصب عقو املو « 7 نسح نبأ

 « .. 7 نسح .. نسح » : تلاق مث

 « نسح انأ .. معن .. معن » : نسح اهباجأف

 وهو « ءاكبلا ىف تذخأو هيلع اهسفنب تقلأو لاحلل تسلحف

 © رحم ىلا .. ةيمس اناىكش اليو لهل ل

 نم وحصتو اهتبك نع سفنتف ىكبت اهعد » : ىليل هل تلاقف
 مث © قهشتو ىكبت تناكف ةيمس امأو « تكسف « .. اهتركس

 .. ىبيبح نسح » :: حيصتو نسح هجو ىلا رظنتو اهسأر عفر
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 وهو « مةدقت امك جاجحلا ىلا هداوج ىلع عرسأف .. اكارح دبثت

 مسلا تعرجت اهنا قدصي مل
 اهيل ل ئرب ال. وهو. ءابخلا وجت ود ناك دقف نسل |

 .وأ راجحألا نم هليبس ىف امب الو « سانلا نم هارب نمب ىلا الو
 .تفتليال ودعلا ىلا داعو ضهنف اهب رثع امبرو ؛ داتوألا وأ لابجلا

 7 ل

 <: ىتييح او ةيمس::: ىح انآ .. ةيمس .. ةيمس.» : لود

 ةالتلا رشات ا« هتضارسسا تاسرفلا درا ءاشلا لاول

 .لوح ةوسن هيف ىأرف بابلا نم لطأف .. هوكرتف جاجحلا رمآب
 اهانبع تقبطأ دقو « حور الب ةثج اهنأك ةيقلتسم ىهو ةيمس
 ,نسح خرصف « اهاتفش تكضيباو اهرعش لحناو اهنول عقتماو

 .هرجنخ هدب ىو اهوحن عفدنا مث « لاحلا كلت ىلع اهآر نيح

 . ىتبيبح » : اهد سحب وهو لاقف « اهنع ءاستلا تقرفتت

 ,نم اسأب مسلا تعرجت .. !: كباصأ اذام .. ىتينم .. ىحور

 دا. ىلثم ىحت نأ اما: ةمس..-ةيمساا ىح قاد اا

 «.. كلمات

 ,سحأ « رجنخلاب هسفن نعطي نأ مهبو كلذ لعفي وه اميفو
 .ةيمس .نا « نسح اي لهمت » : هيدانب انوص“عمسو هتكسمأ ديب
 .بوك اهديبو ةيليخالا ىليل ىأرف تفتلاف « اهيلع سأب ال ةتيح
 «فيك « .نيلوقت اذام » : نسح لاقف . ةيمس شرتل هب تءاج ءام

 « . لاجرلا .دشأ لتقل ىفكت امس تعرخت دق ئهو ابحت
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 لالب امهرثأ ىلعو « ءابخلا وحن نسح رثآ ىف قلطناف هباوص

 كلت هناسرفو جاجحلا نيب راد ام تعمس دق تناكف ةيمس امأ

 تنقيأ دقو « حابصلا ىلا نسح سبح نم هب مهرمأ امو ؛ ةليللا
 تركبصو ديعبلا 0

 0 د5 ىهو ةليللا كلت تضف اء دغلا ىق قوكم ام ىلا اهيع
 « ةجاحلا تقو ىلا مسلا تدعأ دقو تحبصأو « نسح ريصُم

 كلذ ثيدح نم سارحلا هلقانتن ام عمستت ءابخلا ءازو تسلخو

 . جيلا
 عيمج نأش .. عالطتسالا ىف ةبغرلا ىديدش سارحلا قاكو

 | ميم ادجاو نولسري اوناكف ٠ لاحلا هذه لثم ىف سانلا

 ربخب مهدحأ ءاج ىتح « ةمكاحملا كلت رابخأ مهيلا لقنيل رخآ

 ا علا سا

 دعت ملو « اهنع ةبيصملا فيفخت نم تسئر دق هللا ةما تناكو

 اهنأشو اهتكرتف اهتبطاخم عيطتست

 نسح لتق دق جاجحلا نا لوقي رخآ ربخم مهءاج ليلق دعبو
 اهتآرف « الاح هتعلتباو مسلا ىلا ةيمس تّمهف . هتميخ لخاد

 دقو الا اهكردت ملف اهعنل تعرسأف « .كلذ لعفت ىهو هللا ةما

 02 لاسل سشارخلا فيرع ءاحف 6 .تلولوو تجاصق-.. هتعلتا
 ىه اذاف اهيلا رظنف « مسلا تعرجت اهتالوم نآ هتربخأف « ثدح

 ملو تقلتسا مث“( ءابخلا رادج ىلع اهسأر تقلأو اهنول عقتما دق
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 2 /مه ا

 ىرخأ ةبيصم

 اودلجتا هداج“ قويشنس اسواق اوأر « مهجورخ متن نأ لبقو

 ىلا لصو اذا ىتح « ههجو ىلع ةرهاظ ةتغبلاو جاجحلا طاطسف
 نا » : لوقب وهو « نذأتس نأ نودب لخدو لكجرت طاطسقلا

 « ءاسنلا ءابخ ىف تلح ةبيصم

 ©« سرحلا فيرع توص هنا ملع توصلا نسح عمس املف

 تلخ دق ةسيصملا نوكتف ء'اناغ لاورال هنحتا نوكف نأ 0

 ةيمس انتالوم نا » : لوقي لجرلا عمسف ىغصأف . ةيمس ف
 « ةتغب توملا اهباصأ وأ امس تعرحت اهنأك اهب كارح ال تطقس

 نأك سحأو « ههجو .ىلا مدلا دعص كلذ نسح عمس املف

 نع كلذ هلغشو « هدشر هدقفي داكف هسأر مأ ىلع طقس ارخص

 ح تاتكلا٠ كلذ ىلع لونصحلا ةفنك. نع ناميلس دلاو ل 0
 ةتعب لقأ ناميلس دلاو نكي ملو « ةيمس ءابخ وحن ودعب عفدناو

 ىدل:دلاخيب لكسوتو « نسح ةمدخ ىف هعسو لذب نأ دعب هنأل هنم

 دمهجأ مث « جاجحلا ىلا باتكلا كلذ هبتكتسا ىتح كلملا دبع

 باتكلاب ءاجو ديربلا تاوطخ زواجت ىتح رفسلا ةعرس ىف هسفت
 ...ةيمس ةاحتو نسح داقتا ىف هحاجت هركلو 2 ةظلملا |

 تراطأ ةيوق ةمدص ريخلا كلذ ءاج ؛ كلذ لك ىف قفو نأ دعب
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 : هنصن اذهو هالتف .. « انيلع اذه *”لتا د
 فسوبنب جاجحلا ىلا ناورم نب كلملا دبع نينموملا ريمأ نم »

 ةنا تبطخ كنا ىنغلب دقف « دعب امأ . زاححلا ىف اندنج ريمأ

 اهنم هتمرحو اهتذخأف « نسحل ةبوطخم ىهو « قفانملا ةحفرع

 ةاتفلا لمحا ىباتك كاتأ اذاف « هتياعر انمهتو انبلا ىمتني لجرلاو

 زاجحلا نع كعوجرل هللاوو . ةقفنلاب موقي امب هرهمأو اهبيطخ ىلا
 نم لجر عم رمألا اذه كباكترا نم ىتاع نوهأل هحتفت ملو
 « مالسلاو لوقأ ام لعاف كنا ىتقثو .. انتصاخو انعئانص

 نسح بلق صقر ىتح « بانكلا ةوالت نم بتاكلا غرف املف
 ناو لتق هنا هل لّيخ اميرو .. ملح ىف هسفن بسح دقو « .ايرط

 000 لدجخ ا, هنرم دع لوصلل نعد ىف رق تالا
 عمس ذا مالحألا كلت ىف وه امنيبو . هلوح ام ىلا رظنيو هدوجو

 كنع انزواجت امنا اننا ملعتل الا باتكلا *لنت مل » : لوقي جاجملا

 هطعا » : لاقو همالغ ىلا تفتلاو « .. نينمؤملا ريمأ رمأب المع

 |0000 1 سمار 2 نألا ذم قلاط ةيعسو .. راتك 1
 بهذتلف « انسح اهانحوزو ةيمس انقتاط اننا هلهأ ءىبناو ءاسنلا

 « مويلا اذه بورغ لبق ركسعملا اذه نم اجرخيلو . ةنمآ هعم

 نلمبلم دلاو قاكف .. مالغلاو نسح جرخف « فقوو كلذ لاق

 وهو مهعم جرخ اوجرخ املف « نيفقاولا عم فقوو حارتسا دق

 هبطاخي نأ مهي نسحو انسح بطاخي نأ مهن



 اذذن

 « + ديربلا لامع نم تنا له ..+ باتكلا اذه كل نبأ نم » : هل

 .باود ىلع ىنولمح مهئكلو مهنم تسل » : ناميلس دلاو لاق ٠

 كلذ لاق . « ىالوم ىلا ةلاسرلا هذه غالبا ىف عارسالل ديربلا

 20 ..'فوخلاو بعتلا نم جلجلتبو عطقتي هتوصو ثملب وهو
 دبيعيو هولتي لعجو « هحتفو باتكلا متخ جاجحلا ضف

 6 هتيحل رعشب بعلبو « هعبصأب هيتفش كحبو بعاثتيو « هتءارق
 هيف سرفتنو نسح ىلا رظني لعج مث . هينيع ىف رثآتلا رهظ دقو
 6 هيدي نيب هبلقيو همتخ ىف لمآتبو باتكلا ةءارق ىلإ دوعب مث

 لإ رظيو بعتلا ةدش نم تملي. ايقلتسم لازال ناسك
 « توكس مهلكو ههجو ىف رظني نسحو « هفرعي مل هنأك نسح هجو
 .. باتكلا كلذ. ةوالت دعب جاجحلا نم ودبي ام نوط

 2 د 2
 ىلا :زاشأ ©. ارارم باتكلا ةءارق داعأ نأ دعبف « جاجحلا اننا

 :دلآاوو نسحو وه الا ةميخلا ىف قبي ملو .. فرصناف دالجلا
 نينمؤملا ريمأ نم باتك اذه » : لاقو نسح ىلا تفالاف ناميلس

 ف نكي مل ةفخلا ةمرح الوا هلو . تنأ ينبت تنك اب ىنءاج

 « لتقلا نم كبحن نم ضرألا

 آان نتمطي ل هتكلو « هترتسأ تقربآ كلذ نيبحت ا |١
 اتكاس لظو قرطأف « احبرص امهف باتكلا اذه ىف ام مهفي مل هنأل

 عدا » : لاقف همالغ لخدف « مالغ اب » : جاححلا ىدانف

 : لاقو « :ناتكلا هيلا عفدف 2« بتاكلاب داع مث جرخف « بتاكلا



 سف

 ال » : نسح لاقف « هبذحو هكسمأف نسح ىلا دالحلا داغف

 « ... ىتءارب نم قثاو انأو « هاقلتأ ام نوهأ توملا ناف ىنبذحت

 بابلا وحن ىثمو كلذ لاق
 : لوقي اتوصو ةعقعق اعمس جورخلاب نامهي امه اميفو

 مداق ديربلا نا سانلا ملعف « نينمؤملا ريمأ نم ديربلا ؛ ديربلا »
 ديربلا ءاج اذا هنا مهتداع نم ناكو . ناورم نب كلملا دبع نم

 ةفيلخلا نم امداق ناك ءاوس « ةظحل هلماح نورخؤ الو هن وعنمب ال

 ©( ةولخحا )> : لاق +:ديبربلا توص جاجملا عمس املف .. هيلا وأ

 بعتلا هكهنأ دق لهك لجر هيلع لخد ىتح همالك متي ملو
 اياتك هيلا ملسو ؛ جاححلا ىمدق دنع ىمارتو « هبايث ترتفعتو

 نسح ناكو ..بعتلا ةرثكل فوقولا عيطتس دعب ملو « اموتخم
 عوقو برغتسا هنكلو ٠ دهاشملا كلت لك نع هسفنب الوغشم

 ؛ ناميلس دلاو هقيدص وه اذاف .. هيف سرفتو هيلا رظنف لجرلا
 نأشب .ماشلا ىف ديزي نب دلاخ ىلا هلسرأ دق ناك هنا ركذتف

 ! ريزلا نبا ىلا: دلاخ باوجت داع.دق نوكي نأ دب الو «: ةظر

 كلذل اهلوقي ةملكب جاجحلا نم ناذئتسالا ىلع نسح مزعف
 ناو « ريبزلا نبا ءاضر ادلاخ غلس نأب هفلكيل « هلتق لبق لجرلا

 . هتوم لبق هتمهم متأ دق نوكيف « هيلا فزتل هراظنتا ىف ةلمر

 اذاف « هرهاظ ىلع متخلا ىلا رظنو باتكلا لوانتف جاححلا امأ

 مث « هفالخلل اميظعت هل فقوو « هلكبقف كلملا دبع ةفيلخلا متخ وه

 لاقف ددربلا بحاص سيل وه اذاف ؛ هلمح ىذلا لجرلا ىلا رظن



 د

 نضضرعم جاجحلاو « جاجحلا ىلا تفلتي وهو ةجفرع عكرف .. هسأر
 « هيفتك نين نم هسأر راط ىتح رصبلا حملك الا نكي ملو . هنع

 دشأ رظنملا كلذ ناكو .. نسح مهتلمج ىفو نورظني سانلاو

 . هلجأ برقب هروعشل عيمجلا نم هيلع اريثأت

 0 د

 ديربلا

 راقي افيسلاو' جاتتحلا ىلع. ذالجلا لشد ةجفزع لشق اذن
 « هذخ » : نأ جاجحلا هيلا راشأف « هرمأ رظتني فقوو « امد

 1 سلب

 , ىصالخاو ىقدص تيأر نأ دعب ىنلتقتآ » : جاجحال نسح

 0 دست نو يضل يس

 بلصلا قحتسم تنأو كلتق نع ىنلأستأ » : لاقو « امهيف ردغلا

 ىلع رداغلا كلذ ةنايبخ تققحت ىتح تربص ىننكلو ..# مايأ ذنم

 لاق .. « ىفكي اذهو + هيف رظنلا زوكم ال كتدف تنام 0
 .. ىرخأ ةيحان ههجو لتوحو كلذ

 لخلف نيولقاف ىلقت نم دي نكي اذ 9

 4 .. سانلا نم دهشم ىلع سيلو « ةميخلا هذه

 حورلا ذم كح ةيفيك انيلع طرتشتأ » : جاجحلا لاقف

 « .. كتلتق الاو دالجاب هلتقا ..2 ةسحنلا
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 ايفرح كلذ ناتش همتخو ... « )١(

 قنحلا ةرظن هيلا رظنو جاجحلا هرهتتاف لكنت. نأ ةجفرع ءمهف
 نم هانعمس ام انافك دقف عفادت الو ملكتت ال » : لاقو بضغلاو

 جرخف « دالجلاب ىلا » : لاقف مالغلا هءاحف قفص مث « .. كطلخ

 « ةليطتسم ةمامع هسأر ىلعو « دلج نم صيمق هيلع لجرب داعو

 0 اباقر هب عطق مكو . باقرلا عطقل هودعأ ؛ داح فيس هديبو

 '000 7 لاقو ء نحو ةحقرع ىلا هتبابسب جاجحلا راببتاف
 « هل عمتسي ملف هسفن نع عفادب نأ ةجفرع دارآف « امهيسأرب
 هذه نا .. ؟ ىتمهت نم ققحنتت ملو ىلتقب رمأت فيك » :.حاصف

 ى نم لك هتوص عمس ىتح حايصلا ف ذخأو « ةروزم ةلاسرلا

 سأر تاه » : دالجلا ف حاصو جاجحلا بضغف « ركسعملا .

 . ةحفرع ىلا راشأو « الوأ اذه

 قو .. هيلع امقان ناك هنأك فنعب هقوط نم دالجلا هيذحف

 هلق ءوسو هفرصت نم وكش ناك هعيمج ركسعملا نا قحلا

 امبرو .. مهبولق نم ابلق هبسكتل ريمألا نم هتبارق نكت ملو
 مهبولق اماو 6 عامطالا وأ باهرالاب هلاجر سوّؤر كلملا بستكا

 باقلا نأ .. مهل هصالخاو مهيلع هفطع قدصب الا اهبستكي الف

 ظ باقلا الا هبذجي ال
 نع هتمامع عزنو « ءانفلا كلذ ىف هعكرأ ىتح دالخلا هبدحف

 |0011| نلار لجحلا نيب برحلا انتا ىف نا يجللا ىلع ةيفنحلا نيا ناك (1)
 نأ ارصا دبقو 6 ىبأف ةغلاملا 0 هأبعد لق ًابمهنم لكن اكو 4 اعيمح امهكاله دوب

 كاملا دبعل عياب جاجحلا رفظ املف .... بلاغلا عبابي
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 لازيال هآرف « نيفقاولا ةلمج ى الالب ىري هلعل هيف قش نم رظنو
 9 لاقو 0 جاجحلا ل داعو هبلق قفخف 2 رابغلا هالع دقو امداق

 نم هب ءاج ام هيلا ملسيو لخدي نأ ىلوسرل ىالوم نذأ اذا »
 « قدصلا هل نيبت ةيفنخلا نبا

 * 22 » : جاححلا لاقف

 كلختشلا : ىلا نيكل لدك ةيدم "تنك لاوس را نسح لاق

 قيرح موب ىعم ناك هنأل ةداهشلا هذه ىلع لوصحلا .ىف ىعسيل

 ءاح. ىذلا .ام ىرنل هلاخداب رمأف .. نآلا ادمئاعبهارآو <« ىقرتلا

6-2 

 « سرحلا نم هناملغ دحأ لخدف « مالغ اب » : جاححلا ىدانف

 « انيلع هلخدأ ةلاسرب امداق الجر ىرت » : هل لاقك

 بصقلا نم ةدقع هديبو لالب لبقأف .. لالب هعمو مالغلا داعف

 اذاف جراخلا نم متخلا أرقف « ةموتخم جاجحلا ىلا اهملس ظيلغلا
 قرا نم ةفافل ةهدقعلا نم جرخأو هضفف « ةيفنحل ١ نبا متخ وع

 ..ةطلاعملاو فافختسالاى لا دمع هنكلو « هردص ى هتيحل تصقرو

 نمضتن باتكلا نأب قئثي هنأك « مستبيو جاجحلا ىلا رظني راصف
 ةحفرع ىلا تفتلا باتكلا ةءارق نم غرف املف جاجحلا امأ . هتءارب

 « ةعيدخلاو ركملل لاجم قبي ملو حيحصلا حص دقل » : هل لاقو

 فسوي نب جاجحلا 15
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 « .. ةيمأ ىنب رامذ ىماحو زاححتا حتافو

 خيبوت الا هعسي. ملو « حيبقلا سيلدتلا كلذ نم نسح ءاتساف
 نأ ركنأ ال » : لقعتلاو ةنازرلا هرللم توصي هل لاقف : ةحفرع

 ريمأ دعب مويلا نيملسملا ءاسن هيف عمطت لطبب ترفظ ةيمس
 د غر الا ريمألا .ىلا كتنبا فزت مل ةجفرع اي كنكلو + نيتمؤمل
 © اانا اهتفقزل ىحنز لاما اذه كرهم ولو « للملا

 ء ريمألا ةرضح ىف كلذ لوقتآ « ةحاقولل اب » : ةحفرع حاصف

 ىلا تفتلا مث « .. 7 ةروصلا هذه ىلع هبدب نيب هسورع ركذتو

 مرتحب مل لجر ىلع اربص ىالوماي كافك دقل » : لاقو جاجحلا
 « .امسن الو اضرع

 ريمألا ضرحب نأ كلثمل زوحبأ » : لاقو هيلا نسح .تفتلاف

 الحاع كفتح .قالم كنا .. 7 ىنم لتقلاب قحأ تنأو لتقلا -ىلع

 اذاق“ انآ امأ . اهنع عفادت كنا ىعدت ىتلا ةلودلل كنتامخ ءازح

 « :. قداصلا بحلاو ةنامألا ديهش بفهذأ ىناف © تلتق

 هنا 6 ىالوماب عمسا » : لاقو « جاجحلا ىلا ةحفرع تفتلاف

 ©. نجلا كدي لارا

 ابح ةيمس بحأ ىنا معن .. 7 راع بحلا لهو » : نسح لاقف

 حرصأ نأ ىلابأ الو .. اديدش اهرك اهابأ هركأو « اديدش

 كنا ةجحفرع اب ملعا نكلو .. ىنولتقاف ىمد حيبأ دقو « كلذب

 مل نا ؛ قيرطلا ىف ةيتآ ةيفنحلا نبا ةداهش نأل ليلق امع لوتقم

 « طاطسفلا باب وحن لوحتو كلذ لاق « .. نآلا تلصو دق نكت
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 انالوم باط ضفرأ نأ عقوتي له .. ةعاطلا ريغ عيطتسأ فيكف

 اهنا ملع ام دعب هنا بجعلا لك بجعلاو ..9 هلوق ىلا ىغصأو

 هنا كلذ نم برغأو .. اهب رفظلا ىحرب لازيال ..زيمألا ىلا

 هعقوأف . هعم باهذلاب اهئارغاب ءيهو « اركنتم ركسعملا اذه قرط

 لاكتت] ةصرف منتغا مث « انودع ىلا ةرفف هاتنجسو انيديأ نيد هللا

 هدهاش دقو « ةاتفلا كلت ءارغا ىلا داعو برحلا ىف هدنجو ريمألا

 رمصلا ئرب.ريمألا ناك اذاف :. ةسيس ءامخ نم احراخ هسفنن ريفا

 .. ضرعلا ةنايخ .. ةنايخلا هذه ىلع ريصأ .ال ىناف املح هيلع

 ©« .. ؟.اءوس كلها. دارأآ نم ءارح ا

 ؛ ميشهلا ىلع رانلا عوقو جاجحلا بلق ىلع ةجفرع مالك عقوف
 « ةريغلا هيف تبهف .دلحتيبو هسفن رمصي ةعاسلا كلت ىلا ناك دقو

 ©«... 7 ةسبن بحت كنأ ركنت له >2: لاقؤ نتسح ىلا ثقلت

 )» .. الك رت ودا

 نم اهنا ملعت تنأو ؛ ”ىدب, نيب كلذ لوقتو » : جاجحلا لاق
6 . :» 
 « ..7 كبحت ىه لهو » : جاجحلا هل لاقف « اتكاس نسح لظف

 ف ترم اميلعا يدل اهبحب حرص اذا ةثاا ننسحت كرد

 « /م:.: ئردأ ال > : لاقف:اهن قفرلا<دارأفاك ةسمن كلك

 اميرف .. ةحذاس اهنكلو .. هبحت ال اهنا » : ةحفرع حاصف

 لكك رخافت :ىهو « ال فيك . لاهجلا مالكب اهعدخي نأ عاطتسا

 كلملا دبع. دج“ ريمأ ىدل ةوظحلا نم هتلان امب ةتشدملا 00
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 ةاحنو عوقو

 ىتأب نم لسرأ هنا جاجحلا رابخاب همه دق نسح ناكو
 هريكفت زكر ةرابعلا هذهب هتتغابم عمس املف « ةيفنحلا نبا ةداهشب
 : الئاق ةحفرع هضرتعاف بيحب نأ دارآو ؛ عوضوملا ىف ثحبلا ىف

 هصقي نأ لجخب هنأل هرخآ ىلا هلوأ نم ربخلا كيلع صقأ انأ »

 ©« و

 : عفترم توصب لاقف « ةحفرع قافن ىلع ربصي نسح دعب ملف
 تنا توملا نم كتذقنأ ىنأل لجخأأ 7 ىتصق نمأ 7 لجخأ تمم »

 ريغ تثكن مث كدعوب ىنتعدخ كنأل لجخأ مأ « كتيب لهأو

 ىلا همالك هجو مث « هركذ نم لجخأ المع لمعأ مل ىنا ..# ةرم

 قارعلا ىف هذقنأ ذنم « راصتخاب اهلك ةصقلا هيلع صقو « جاجحلا

 ثعبو فلخأ مث ةيناث هدعوف ةنيدملا ىلا ءاج الل مث « هتنباب هدعوو

 ثيدحلا ىلا ايغصم جاجحلا ناك انه ىلا لصو املف . هلتقي نم
 تيعس ىنا لاق » : الئاق نسح مالك ةجفرع عطقف . ربصلا غرافب
 ىلا اباتك هعم تيأر ىنأل هلتق ىف تيعس .. اذا لقي ملو ؛ هلتق ف

 ترباخف « تبأر امك سمألاب هيلا ةرف ىذلا رييزلا نب هللا دبع
 نم ثعبف اسوساج هربتعاف « هنأشب ةنيدملا لماع ورمع نب اقراط
 «ريمألا انالوم اهبطخ مث ىتنباب هتدعو دق تنك ىنا بهو .. هلتقي
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 لبقأ, ال انأو « ادهاش هتمقأو كمداخب انتينتأآ كنم دوهشلا ىلطب

 نكي مل هنا لوقت تنأ كنأل ؛ هسفن ةيفنحلا نب دمحم ةداهش ريغ

 . تيا

 « هنع كل ةحودنم ال لداع بلط هنا م جاستا ب

 اذا ىردي الو « ةمهملا كلت ىف الالب لسرأ هنا نسح ركذت مث
 انك ل فردا هلا أ لاقف ..اهيف حاجصلاهل ىلا 1

 مدقتنست نا لماق ١ ::ةدايتفلا هده لثم ىلا لوصولا نود لوحب

 ةدحاو لكو «.هبتكتسن وأ هيلا بهذن وأ انه ىلا ةيفنحلا نبا

 . ©« قاش هذه نم

 ةيفنحلا نبا ةداهش الا لبقأ ال » : لاقو « همالك ةحفرع عطقف

 .. ©( هسصن

 لمعنو ةيفنحلا نبا لأسن انناف ؛ نيه كلذ » : جاححلا لاقف

 )» انتوعد ىلع نكي مل ولو اندنع قدصم وهو « هتداهشب

 قف ةمهلا فاتئتسا' كيري ةةثأآك هتداسو نع كرحتو كلذ لاك

 ©( كتمهت ى'رظنلا انيلغ ىقب » : لاقو نشح ىلا تفتلاو © ككل

 كيفد اع كلانس : نخن 'ايناؤ.غ اهتابثا تيلطن ةمهت تسل ١
 . ةحاقولا هذه ىلا
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 عمسن مل برغ قالتخاف ناورم ىنب ةوعد نم قورملاب ىابا
 ةكلع لثنلد  ئآ ةفاقا عطتست مل كنا هيف ام برغأو . هلثمب

 نملجو كلذ لاق « قالتخا ضحم كا يعد نذل كيلع كلذ لحتش#

 |0000 كر د ناعيلاو ةيسلا مسخ ىلع زاغ جت سول
 ححصن لف دز 2 كافو نتسحححولا تمتلاخ-ع ةهفقملا كلتا اه مل

 000 7 لوقت ام ىلع ةنينلا ىه 0 هني الب ىوعد

 00١ دقار ء كلذ قلع موقلا نأ وجرت ةنيب ةنأو ) :. نسح لاق
 « 7 ثلاث امهعم نكي ملو ... ارس ةيفنحلا نبا نيدو هنبب ثيدحلا

 ضقانتو قفانملا اذه بلقت ىالوماي عمسا » : ةحفرع حاصف
 0000 ا رب يصدق كلا !نكنف: ناك ذاك م ةلاركإ

 ةعطنت رادقم تدآرأ .. 7 رسلا كلذ ىلع وه هعلطأ ىذلا امف

 « .. ةيودكألا كبس نسحب م هنا فيكو هلهجو

 ظ .. ةحفرع قدص » : لاقف ؛ نسح لوق ىف كش جاجححلا لخدف

 0015 طيس .كناك هتكرسو انمهنس راد ام تفرع كناب ثنعر

 001 كل تكف. تعميو تارا كنا تلقؤ . :اهيغات
 00 - ةعاسب كلحآ لطت الو رضتقاخ+« افارجح لوقت امنا" تنك

 رهظأو دلجت ةجفرع مالكب جاححلا عادخنا نسح ىآر املف

 ظ رددكلاو + لفقم طاطسف ىف مالكلا ناك .. معن » : لاقو لقعتلا

 2 ©«: ةسلكخ تيارو تعد

 نم ادب دقو «“ تبأرو تعمس كنا لوقت تنا » : ةحفرع لاقف
 انححلأ اذا انلعلو .. رت ملو عمست مل كنا. كقافنو كلاوقأ نولت



 اكن

 نارا ةيما و ىلع جورخلل لاملاب هدادما ىلع روكذملا

 اذهب ةيمأ ىنب نم ىلوأ همعز ىف هنأل « هتعيب ىلا سانلا وعديو
 6«... ئنذأت هتعمسو قتبعب هتناآز- هلك كلك ا

 نسح ىف ناتصخاش هانيعو هعمسي امل ايغصم جاجحلا ناكو
 نم همالك "ىف ام رادقم علطتسيل هتانكشسو هتاكرح قرر
 : هل. لاقف .. ةملك لك ىف 'ارهاظ ضصالخالا ىآرف © صالخلا

 « 2 ادا مل 2

 هعدرو « هبلطب فختسا هناف ةيفنحلا نبا امأ » : نسح لاق

 قرحأف ىسركلاب رمأ مث ؛ تاف دق هتقو نأل رمألا اذهب مايقلا نع
 « اناهم هدنع نم لجرلا اذه جرخأو « هيدي نيب

 نأ جاجحلا داك ىتح نسح مالك ةحارص ةحفرع نيبت املف

 « ةطلاغملاو عادخلاب الا ةمهتلا كلت عفد ىلا اليبس رب مل ؛ هقدصي

 اذه مالكل ناك اذا » : الئاق جاححلا ىلا هباطخ هجوو فقوف

 لظ نأل « الاح ىلتقب رمأيلف ىالوم نذأ ف ريثأت لقأ مالغلا

 .. 2 قفانملا اذه لوق امي تيكف ... لتقلا" كك وتس ةعشلا

 ةتئذ اهنن ففخل ةمهتلا:نم لوه هنكلو « .ليحتسم رمال

 34 .. هلبق دحأ هبكتري مل ىذلا

 7 ىالوملا ةطسيب اشو 6 هةركنأ الق ىتنذ امآا)) نس

 6١:7 ::. تنآ امأآو .:2 ءاقجام كلذ ل

 : لاقف « هبنذ نع نسح بذب جاجحلا لغشي نأ ةجفرع دارأف
 ةكفايتا لمآ نابعلل رهاظ هنأل راكنالا لمتحال كننذ نا:»



 الكيل

 ( ..7 ءابخلا ىلا مأ نجسلا ىلا .. 7 نيأ ىلا نكلو .. تعجر كنا

 كردأو ؛ بضغلا اهيف رهظ ةتفل ةجفرع ىلا جاجحلا تقتلاف
 : لاقف هبضغ نم ففخب نأ دارأف « هيلع جاجحلا ريغت اهنم ةجفرع
 ىننكلو « ريمألا ةرضح ىف ىمالكب دحلا تزواجت ىنا لهجأ ال »
 هنا انمهوب وهف .. هعادخو مالغلا اذه قافن ىلع ربصلا عطتسأ مل

 اليل نحسلا نم رمي مث « سيساوجلا نم الو ءادعألا نم سيل
 ىردأ ريمألاو .. عجر هنا لوقي مث « انودع ىلا انراخأ لمحبو

 « ...:هعؤجر ناكش

 هبضغ ريثيل ناكملا كلذ ىلا ريشي ةجفرع نا جاجحلا مهفف

 : لاقو نسح ىلا تفتلاو « هظيغ مظكف قيقحتلا ىلع ربصي الو
 كناف « ريبزلا نبا ىلا هلجأ نم تجرخ ىذلا ببسلا انمهي ال »

 اناني ءالخ كلوخد بنس امأآو : كان نأ نع اصل ا

 011557. نممألاب 0 كنكلو + هثحسسف

 ( .. * ةمهتلا كلت تابثا عيطتست

 ا ا ل

 فافختسالاب رهاظن هنكلو « ةقادصلا ركذب هل جاجحلا قلمت ةبقاع

 : لاقف « نسح امأ . مصخلا هقلتخيس امل ىغصي نمك سلجو

 هتأر دقو « هيف كش ال رمأف ةيمأ ىنب ةلودل انئاخ هنوك اما »

 هعمو بعشلا ىف ةيفنحلا نب دمحم ىدب. نيب افقاو ىسآر ىنيعب
 ىلع ىسرك هيمسي ديبع ىبأ نب راتخملا ناك ىذلا ىسركلا
 ادمحم ضرحب هتعمسو « هب ةيفنحلا نبا ةعيب ىلا سانلا وعدبو
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 نكلو هيلع ةمهتلا 'تانثال ليبس>ىّقس :الفأو ةزيغلاو د هنشا
 امير هظيغ مظكف ؛ ةمكحو ءاهد اذ ناك هملظو هوتع عم جاجحلا
 « دغلا اندعومو .. نحسلا ىلا هوذخ » : لاقف « رمألا نم ققحتت

 وهو سارحلا عم ىثم هنكلو « ليجأتلا كأذل نسح ةرسف

 « ةيمس ةميخ نع جاجحلا داعتبا نم ققحتيل ءارولا ىلا تفتلب
 اهيف نم ىلا هبلق تفلت هرصب نع ةميخلا تراوت املق

 ضار

 ةحك اخملا

 هوقاس ركابلا حابصلا فو « اروفخم ةليللا كات نسح ىضق

 000 هتصاخ نم هن أك جاجحلا فاجب انيملح ةجف رع لظو

 : هل لاقخ « ةحفرع ىلع ةمهتلا تبثي ىتح هسفن ركبص هنكلو « اظيغ

 «7 نحتسلا نم :كجرخأ ىذلا اما انوحسم سمألا ىف كاد |

 تنك ولو ؛ تدع مث ىرورض رمأل هنم تجرخ » : نسح لاق

 © تححر: اه. راوعلا ديحلا

 7.. ىرورض رمأل تبهذ » : كحضي وهو همالك .ةجفرع عطقف
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 لقأ املف . ءامدلا عقب اهيلعو «٠ هداوجو وه عردألا هتسك كفو

 ْ « 7 انه نولعفت !ذام » : ناسرفلل لاق

 نم هيف نم عنمتل ءابخلا اذه سرحن » : لاقو مهفيرع مدقتف
 6» جورخلا

 . ؟ كلذب مكرمأ نمو » : جاححلا لاق

 « ريمألا انالوم رمأ نع ةحفرع هب انرمأ » : فيرعلا لاق
 للا ليس الا متهي ال ةحفرع نا كردأ دقو جاجحلا قرطأف

 جاجحلا نكي ملو . رخآلاب عاقيالا ديري ”لكو « ةسفانملا نم امهنيب
 امئاو « ةحفرع هب رمأ امب الو ةيمس ءابخ ىلا نسح ءىجمب ملعب
 )00 ابل هني نم لاحت هنأل ةليللا كلع هعاسن .ءابخ ىلا هاج
 )00 ا ىلع انلق . كانه ناسرفلا ئآرق « رامنلا كلذ ىف رينولا

 : نسح ىلا ريشي وهو لاقف ؛ دجو امع فيرعلا لأس ةجفرع
 « انالوم نيا باهذلا ديرب ءانخلا نم اجراخ لجرلا اذه اندجو »

 ةجفرع ةمهت هدنع تققحتف « هفرعف نسح ىلا جاححلا رظنف

 ءابخ نم اجراخ هاري نأ هيلع مظعو ؛ ةيمس ىلا هئيحمب هل

 ( || ةهتلا ركذت هنكلو :. الاح .هلتقي نما نأ ”مهو ؛ هكاسن

 تش نأ دعبو « دغلا ىلا هيلع ربصب نأ ىأرف ةجفرع ىلا اههجو

 ةلثق رش اعيمج امهلتش ةحفرع ىلع ةمهتلا

 هيف نسح سبحو ءامخلا ةسارحب دنجلا رمأ دق ةحفرع ناكو

 ا نإ كلت ىف ةيخألا ىلا نايس حاجسلا نا هلع

 ةدشل الاح هلتقب رمأبو ةحفرع لوق نم ققحتيف « ةيمس دنع
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 طاف

 ىلع نسح لوعف « هلتق ىف عرسيو هتريغ ريثيل اعم ةيمسو انسح
 ىربك ةجاح ىف ىننكلو » : لاقف ةصرفلا كلت هيلع عيضي نا
 « .. ةعاسلا ريمألا ةيؤر ىلا

 « ناكملا اذه نم جورخلا كنكشماال 00 سرافلا لاق

 «ودعلا ىلع مزعو كلذ لاق « ىجورخ نم دبال » : نسح لاق

 ىلا اون بهذيف « هيراذدب مالظلا ناف ليخلا نيب نم .تالفنا اذاف

 ةجفرع لامعأ ىف نعطلا لواحبو جاجحلا ةميخ
 « .. انه ثكمت نأ كل لضفألا > : سرافلا .هناَخإف

 م كلا مل اذاو > :: نيبح لإ

 ناورومآم انأل كلتقت اننا كل لوقآ ال » : سرافلا 00

 « .. ريمألا ءىحب امثير كتتايح ىلع ةظفاحملاب

 ةمهتلا ةحص نع ثحبيل هءاقبتسا ديري جاححلا نا نسح نظف
 لوقأ » : لاقو ددشتف ؛ ىسركلا لبق نم ةحفرع ىلا اههجو ىتلا
 نجسلا ىلا ىنوذخ الاو « ريمألا ىلا ةعاسلا ىباهذ نم دبال مكل

 هلوح اورهمجتف « ىشمو كلذ لاق « حابصلا ىلا هيف ثكمأ

 ع نامرف :ةضطب هءاروو دنت نم لقم سراش اذار ا

 مهفف « اولجرتو مهنيب اميف اوسماهت ءابخلا سارح مهآر املف
 فق لظف « هتيشاحو جاجحلا مه نيمداقلا نا مهسماهت نم نسح

 ةيؤر دنع رثأتلا نع كلامتي مل هنكلو : نوكي ام رظتني هناكم
 ىتاعلا لجرلا كلذ

 « ريبزلا نبا هب براح ىذلا هسابلب لازيال جاححلا ناكو



 ل

 رد ىتكلو كلذ لاق 6 :: وهلا كلذ نك
 ةفاكو « اهيدخ ىلع طقاستت اهعومدو همالك ةيمس تعطقف

 اا اراطد اهجب لا اهدن تدمو' اهينبغ تعفرخ ةقرطم
 كب ىنقحلي ام تددعأ ىنا ملعاو ؛ انئمطم نك » : تلاقو « مسلا

 | طاذلا مسلا وه اذهب 1 ءزسب تبصأ بهللا ميال 2 اذا
 هتددعأ دق مسلا اذه ناف ؛ ءىثب بصت مل كنا بهو . باذعلا

 اجوز ىل نوكي نأ ديري موي لوأ ىف ملاظلا لجرلا اذه نم ةاجنلل
 . « ايقيقح

 هذه لثم نا قحلا » : لاقو « هب اهقلعت ةدش نسح بحعأف

 رمألا سكعني نأ ىسع نكلو ؛ حورلا نم لقآب ًافاكت ال ةماهشلا
 ©«نامزلا انل مشد

 « ةيمس اب هللا كعدوتسا » : لاقو ؛ اهفتك نع هدب عفر مث

 اهباوج رظنتن ملو جرخو كلذ لاق « هللا ءاش نا دغلا اندعومو

 « ءابخلا جراخ راص املف . اهعومدب همزع نع هينثت نأ لواحت التل
 |0000 دكا دنح فرع وع نبأ د > هيوص ىلعاب حاج

 ى» .. 7 هنم ديرت اذامو » : لاقو « مهنم سراف هيلا مدقتف

 بهاذ ىنأل ريمألا طاطسف ىلا ىنيدهي نأ ديرأ » : نسح لاق
 6« نب هلا

 انرمأ امناو « هيلا عوجرلاب ريمألا انل نذأب مل » : سرافلا لاقف

 «ةعاسلا تآ هلعلو ءوه ىتأب ىتح هيف نمب ءابخلا اذه سرحن نا

 جاجحلا ىري نأ ديري هنأل ةجفرع ريبدت كلذ نا نسح كردأف
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 تناَو جاحملا ىلا بهذتأ » : ةلئاق همالك ةيمس تعطقف

 لجرلا اذه رش نم هللا ذوعأ .. + هنم نوكي اذام ىرذت آل

 دقو تنأ كل ةصاخبو .. هللاب ذابعلاو « 0 ريغ هنم نوكي اذام

 يس دما تعلن دمعت كلذ لك .. ىدنع كنا ملع

 00 وما ىذألا 0 ملو « م اوعأ

 .. لاح ىأ ىلع ةلوتقم ىنأل كنع ءادخ ضهذأف « ىنلتقيل

 200 لاقو « نافجتري امهالكو اهفتك ىلع هدب عضوف

 اذا :ىلتق قف اسسلا تنآ ئنوكت نلو « كلذ": لك ىششا

---425 

 « .. تلتق لقت ال » : ةلمئاق همالك ةيمس تعطاقف

 . ةانحلا-دنق ىلع ىقنأ لب لبقأ ال نآ ىمعال : نسا

 ؛ ناسرفلا ءالونه ىدبأ نيب نم ىسفنب رارفلا عيطتسأ تنك دقو

 ىعم تجرخ تنأ اذا فاخأو « ىلجأ نم ةايحلا ىغبأ ال ىننكلو

 . لتقلا نم رش ةناهالاو .. نيناهتف مهدحأ ىدبأ نيب ىعقت نأ

 ء كفرشو ىرشل ظفحأ هناف ىسفنب جاجحلا ىلا ىباهذ امأ

 حابص ىلا ناك ريبزلا نبا اذه . هنم صانم ال ردقلا هب ىتأب امو

 ىلا هسأر اولمحو هولتقف « نينموملا ريمأ هنومسي مويلا اذه

 ؛ هلامقتسا ىلع. هعحشت همأو امساد تؤملا ليقتسا دقو « ةئّدلل

 جاجحلا ءاقل. ىف ىتوق نم ىعضعضم: الو ىتمدرع نك
 نأ توملا_ىل ىل ردق اذا عمطأ ىننكلو . . منهج نم ةلعش ناكل

 ق !دنهش بهذ هناو كاوهبو كبحب ناك هناو' ءاتشح قركاذل



 فذ
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 ةاررملا "ف لوصار

 مهس نينط اعمس نأ « ءودهلا كلذ ىف امهو « اثبل ام امهنكلو

 تناكو . جراخلا نم ءابخلا دومع باصأ هنآكو ءاضفلا ىف لسرم

 عقوم نم برقلاب ءامملا فرط ىف نوئشلا ضعس ةلوغشم هللا ةما

 « ءابخلانم اهسأرب تلطأو تجرخ مهسلا عقو تعمس املف ؛ مهسلا

 مهسلا ىلا اهدي تدمف . ةداعلاك مهفقاوم ىف ناسرفلا ريغ رت ملف

 قى اذا  هلواتتق نسح قلا.هب تلخدؤ « دومعلا نم هتجرخأو

 )0 اذ قرلا مصقو حابضملا-نم اندف « فوفلم قر شيلا عضوم
 ىلع ةجفرع علتطا » : اهصنو « اهأرقف همداخ هللادبع طخب ةباتك

 | اجتف, امكيلع ضبقلل ناسزهلا لسرأو «٠ امكب. ىثوف امكرقم
 « نييرباصلا عم هللاو

 ادن ري ملو « ريطخلا رمألا عوقوب نقيأ ةقاطبلا نسح رق املف

 ةقاطنلا تأرق دق ىه تناكو « ةيمسل نانئمطالا نابسأ ةئيهت نم

 امآ . نسح نم ودبي ام عقوتت تثبلو « اديدش افوخ تفاخف هعم

 ىسفنب جاجحلا ىلا باهذلا نم ىل دبال » : الئاق اهردتباف وه

 0 افررق ىنتا همعرل الا ىرثأ ف. ساتلا لسرأ. هنأ ال ئننأل

 الف رمألا نم نكي امهمو « رفآ مل ىنا ةقيقحلاو سمألاب ىنجس
 ا نوكي ام ىلع عالطالاو جاححلا ةهجاوم نم دب

1 

: 
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 ؛ امهنول عقتما دقو ةتغبلا ناقفخو فوخلا ناقفخب قوشلا ناقفخ
 رعش, نسحو .. امهصئارف تدعتراو امهيهجو نم قرعلا ببصتو
 نمب ىلابيال هناو ؛ دسألا نم اشطب دشأ هنأب فعضلا كلذ عم

 اهاسنأ دق ةيمسو . افولأ اوناك ولو ةيمس ىدب نيب وهو مهاقلب
 باصي ال نأ اهمه ناك امناو ؛ اهسفن ىلع فوخ لك ءاقللا كلذ

 رارقلا ىلع :ةضرحتا « ىردت ال َىِهَو هن تكسمأف .: ءوش 006

 هعم ىه رفت مأ « ءاقللا اذه دعب هقارف ىلع اهل ربص الو هسفنب

 هئاقب قو اهعم ءابخلا ىف هيقبتست مأ « هيلع رطخ اهرارف فو
 ىف وأ اهبلق ىف هئبخت نأ تعاطتسا ول تدوو . ىربك ةميرج
 .. نيدئاكلا ديك نم هسرحتل اهينيع

 نم ودبي ام ايريل اثبلتو « ةظحل ىف امهب سجاوهلا هذه ترم
 لصو ىتح فوخلاو ىوهلا امهتكسأ دقو اسلجف .. ناسرفلا

 ضرّتعت الو مهنم دحاو ملكتي ملو « ءابخلاب اوقدحأو ناسرفلا

 ةمهت وأ ةهبشل ال مهئيجم نا نسح ىدل حجرف ءىشب مهدحأ
 نكسف « سمألاب اوناك امك ءامخلا اوسرحبل اوداع امناو « ةديدج

 ىكاشتلاو ماهفتسالاو ثيدحلا ىف اذخأو ةيمس عورو هعور

 ةابحلا نم زعأ امهدنع ىه ةهرب ايضق دقل .. لمألاو ءاجرلاو

 ناكم ى امهنا ابسحو « هناسرفو جاجحلا ايسن اذا ورغ الف ؛ اهلك

 نم ةكئالم ناسرفلا كتلوأ نا امهل لّمخ وأ« ناكملا كلذ

 امهتسارحل اوءاج ءامسلا
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 رطخلاو ريصق تقولا نا .. الاح انب مله .. ركسعملا اذهنع دعتيت

 « ... برع

 « ملح اهسفت بسحتلازت ال ىهو ناكطصت اهاتبكرو تفقوف
 0001| ةءابع الا ةمشللا يف ءىش لك تكرتو هتراشاب تلمع اهنكلو

 ( ىكبت مآ كحضتأ ىردت ال ىهو تلاقو « اهلاعن تلعتتاو اهب

 « انب مله .. ! ءاقللا اذه نسحأ ام » : نزحت مآ حرفتأ

 اهابتنا رثكأ ىهو ؛ ماعطلا ضعب لمحب لغتشت هللا ةمأ تناكو

 عقو تعمسف . امهيبلق ىف دقوتي امم اهبلق ولخل امهنم اوحصو

 ءاج دقل » : لوقت ىهو امهيلا تعرسأف دعب نع ليخلا رفاوح
 « سمألاب ءابخلا لوح اوناك نيذلا سرحلا مهنظأو ... ناسرفلا

 ا 0 تلاقو كاوسح ىلا تتفثلا كلذ ةمس تعمس اًملق
 اجراخ كوأر اذا مهناف ؛ جرخت ال .. نسح .. نسح » : فجتري

 كتيذأل اوءاج دق اوناك اذاو ؛ جرخت ال .. كيف مهتهبش تدتشا

 « ... ىه ةتوملا معنو « اعم تمنلف

 ى ىنافتلاو فولألا ءاقل هيلع ناهو ؛ نسح ىف ةيمحلا تراثف
 - «ىح انأو ءوسب كشستمتي "نم شاعال» : اهل لاقف ؛ اهنع عافدلا

 ًادبو هباقن لدسآ دق ليللاو ؛ برتقي رفاوحلا عقو اوعمس مث

 :لوقي اهلاح ناسلو .. نسح ديب ةكسمم ةيمسو « فئاكتن مالظلا

 نولقلا ناقفخ نع لست الو « اعم تومن وأ اعم شيعن نأ اما »

 « ىمئاجفلا ءاقللا كلذ رثأ ىلع مارغلا لماوع نم نيبيبحلا باصأ امل

 طلتخاف « بارطضالاو فوخلا ثعاوب نم لاعفنالا كلذ جزام امو



 مين هروح

 ىف

 نوكي الثل هللاب تذاعتسا هنيمب ىف ةبرحلاو هنأآر املف .. نهنوري ال

 « هتفرعف هيف تسرفت نأ تثبل ام مث ؛ جاجحلا دنع نم امداق

 ٠ « 7 .. نسح » : تلاقو هنم تندف

 « 7 كنآلوم نبأ ؛ نسح .. معن » : لاق

 ,« .. اهل ىثرن ةلاح ف ءابخلا اذه ىف ىه » : هللا ةما تلاق

 < .. + اذامل ) : نسح لآ

 غرف هنأل ملاظلا كلذ نم افوخو كيلع انزح » : هللا ةما تلاق .

 « ءاشنلا برق ال نأ : هدهعب ادقم دعب ملف برحلا نم

 ىلخجا » : لاقف + ةيمبس ةتغبلا رضنت نأ ىثخ هنكلو « كلا

 اذه مالظ ىف جرخنلو ددشنتلف « اعم رارفلل ىئيجمب اهيئبناو

 « .: الاح ليللا

 « اهرثاف لخد ىتح اليلق الا نسح ربصب ملو « هللا ةما تعرهف

 هللا ةما ىلا رظنتو اهلمانأب اهينيع كرفت ىهو ةسلاج ةيمس دجوف
 .. 7 ءاج نسح .. ! انه نسح .. + نيلوقت ام حيحصأ » : لوقتو

 عقتما دقو فعضلا نم تريغت دق اهآر « اهيلع هرصب عقو املف

 ىق'تنأ لى.ء ال » : وه اهباجأ هللا ةما:لآست اهعمس الو اذ |

 انب مله « كذاقنال تئج مسح انأ .. ةظقي ىف تنأ « ىتييبحاب ةظقب

 ىتح قاوشألا جعاول ظفحاو ناقفخلا ىمواقو فطاوعلا ئكرتاو

 فسوي نب جاجحلا 1م



 امكن

 « ةيلاخ اهآر ةميخلا نم اند املف . رارفلا ىلع هب ناعتساو هقاثو

 توفت الشل ءابخلا ىلا لجعتسا مث هرمأ ىف ركفي ةهرب فقوف
 توص عمس ىشمي وه امنيبو . ددرتلاو ةلجعلا نيب وهو ةصرفلا
 ةكم نم نودوعي ناسرملا نم ةعامج ىأرف تفتلاف < قاونألا

 تناكو . همامآ ءابخلاو هءارو مهو « مهنع دعتبيل هتيشمىف عرسأف

 ا 07 ١ ىل ءاشلا ىلع للخآ الف «بورتلا وحن. تلاق دق نسيفلا
 هيعتبي ام نيبو ةيمسنيب ةأجافملا لوحتنأ فاخب وهو لورهف ادحأ
 الو ةنيدملا نم هجورخ ذنم هرت مل اهنأل « اهب جورخلا ةعرس نم

 الل اودع ودعب نأ دوو وهو ىثمو دكثحت هنكلو « اهآر اوه

 تاهلا "نم هل ئدعلا هنن نأ ندعم

0 

 بيهر ءاقل

 رابخألا مكسنتي. امشر هاطخ أطبأ « ءابخلا ىلا نسح لصو الو

 . هجرخم الو ءابخلا لخدم فرعبال وهو « لاوحألا علطتسيو
 . ءارغلا وأ مدخلا ىلا ةلحقلا نم دجا ةيوس دنع قاكا اذا ىردبالو

 هعمسب خاصآف « هيف لاعن قفخ عمس ءابخلا لوح رودب وه اميفو
 « اهفرعب نكي ملو هللا ةمأ وه اذاق هيف سرفتف اجراخ احبش ىأرف
 دق تناكف ىه امأ . اهيف هتشاف اهدنع اهنا فرعي ناك هنكلو

 مهو لاجرلا نيري تامحتحملا ءاسنلاو « ةنيدملاب ةفرحع راد ىف هنأر
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 مركأو دجس شأرلا جاجحلا ىأر املف.« جاجحلا ىلا هلمخو
 ناوفص نباو ريبزلا نبا اسأر لمحب نأ رمأ مث . ةراشبلا بحاص

 )١( امايأ اهوبلصف نوجحلا ف لوألا ةثح بلصت ناو « ةنيدملا ىلا

 راصنتا هل تبثو ريبزلا نبا موقب لح ام ىأر املف ؛ نسح امآ

 هلعل جاجحلا ركسعم ىلا دوعب نأ ىأر « مهدنع ةيمسو ةيمأ ىنب

 .. هنجس ىلا دوعي هناف الاو اهب وجنيف دنجلا بايغ ةصرف منتغي

 .تفتلي ملو دحأ هيف هاريال ناكم نم جرخ ىتح قرطلا سلتخاف
 لاقف ريبزلا نباب لح اميف ركفي رئاس وهو ناكو . ةرسب الو ةنمي
 تحبصأو « ناورم نب كلملا دبعل وحلا الخ دقل » : هسفن ىف

 رككسعم نم اندةاملك نسح ناك « عزانم اهيف هعزاني ال ةفالخلا

 كازي ال وهو ىشمف « ةنكيه ةيمسب ةاحنلا هل تلثمت ؛ جاجحلا
 هنا دعب نع هاري نم كشي امف هنيمب ىف ةيرحلاو سرحلا سابلب
 اليلق ارفن الا هيف ري مل ركسعملا لخد املف « جاجحلا سرح نم
 نم هعزانتي ال قفخب هبلقو ءاسنلا ءابخ سمتلاف . ةيمأحلا نم

 رخام .اؤه امنسو .2"قوتشلاو ءايحلاو كخوخلاو كارلا 0
 هنوه هنكلو .. اراع رارفلا دعب ناك هناف « ةيمس رارفب ةداعسلا

 هناف الاو « هتاحن ىلا اليبس رارفلا ريغ ىري ال هنأل هسفن ىلع

 .لكو مايخلا نيب ىشمف « اهلتق وأ ةيمنس ةساعت .ىف اببس نوكيس
 نأ ريخلا نم هنا ىأر مث . ةلجاع ةمهم ىف امداق هبسحب هاري نم

 لح هدجو اذاف « كانه هللادبعل مت ام ىزيل نجسلا ىلا بهذي

 هريغو ريثالا نبا )١(
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 ,لوصحلا ف كلذ دعب ةليح مهعم حلفت الف .. ودع هنا مهدنع تبثيف

 راتخاف . نيرفاظ ةكرعملا كلت دعب اوداع اذا ةصاخبو ةيمس ىلع

 ىضقنت امثير فارطألا ضعب ىف فوقولاو دجسملا ىلا لوخدلا
 تفتلا مث « نوجحلا وحن هللادبع لاجر رم ىتح ربصف .. ةعقولا

 لا عرسأف © نوريثك مهو ةكم تألم دق ةيمأ ىنب مالعأ ىأرف

 عضو دق ناك جاجحلا نأل لوخدلا عطتس ملف .. مارحلا دحسملا

 لزنملا ىلا عرسأف « لوخدلا نم سانلا نوعنمي هباب ىلع اسانأ
 لضاني ريبزلا نباىآرف هيف ةوك نم لطأو « هلخدو دجسملا راوجب
 ىف دسأ هنأك كلت ىف ةرمو « ةيحانلا هذه ىف ةرم دوسألا ةلضانم

 ' : لوقي هللادبع عمس مث « هنع عفادب هبناحب ناوفص نباو « ةمجأ

 أ » : ناوؤفص نبا هل لاقف © لاجر هل ناك ول احتف هملبو .»

 . ةكرعملا ىلا هسفنب فذقب داك ىتح نسح سّمحتف « فلأو هللاو

 ال1 قوسن :لقأو_ لكحرت دق جاجحلا ىآرف ةتافتلا هنم تحال مث

 « هيدي نيب فوقولا ىلع نووقي ال مهكر هنأل ريبزلا نبا ةلتاقمل
 .نابب افقاو ناكو « ريبزلا ملع لماح ىلا هلاجر نم ةعامجب عرسأو

 اوفشكناف ملعلا ةيامحل ريبزلا نبا ءاحف « دجسملا باوبأ نم ةبيش

 ريِبَرْلا نما, ىضمف. .. هيف لاتقلا :راصو بجتسملا اولخد دقو هنع

 هتالص ةصرف هلاجرو جاجحلا منتغاف 4 ماقملا فاحب ىلصيل

 لاحخرلا قرفتف « ملعلا اوذخأو هولتقف ملعلا بحاص اومجاهو

 ناوقضنباو وه لتكق ىتحلتاقو.« ةدئاف الم لاتقلل ريبزل!نبا داعو

 هسآر زحو هللادبع ةثج ىلا عرسأ الجر نسح ىأر مث ؛ امهريغو
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 ا و

 ريبزلا نبا لتقم

 كفلحتسا » : لاقو هيلا تفتلاف كلذب هللادبع رعشف « هعم برحلا

 كل سيل ذا « انلجأ نم لاتقلل كسفن ضرعت ال نأ لوسرلابو هللاي

 « رمألا اذه قى ءىّك

 مل لاتقلا ةيؤز ىلع ربصي نكي مل' نال نشح ىلع كلذ 1
 يه زكل ةبمأ ىنبدتج زوف نم نيقب ىلع كلذ عضاوهو 80 |
 نم 57-5 ىنح هللادسع 3 قف اركاش لظ هنكلو 8 مهداحتاو

 اوعردت دقو هلهأ ةيقب مهيفو هنورظتني سانلا ىأرف 6 لزتملا

 : مهل لاقف « عوردلاب مهنادبأ تطغن دقو لانقلل اوأصتو اوحلستو

 لآاب » : لاقف اهوفشكف « مكيلا رظنأ ىتح مكهوجو اوفشكا »

 برعلا نم تيب لهأ انك مكسفتأ نع اسفن ىب متبط ول ريبزلا
 حارجلل ءاودلا ملأ ناف فويسلا عقو مكعزفي الف . هللاف انحاطصا

 04 هنرق ءىرما لك لغشيلو « ةقرابلا نم مكراصبأ اوضغ

 ..« لوألا :لبعرلا :ق ىئاق“ ئنع الئاس ناك نيف ىتنع اولا

 « هللا ةكرب ىلع اولمحا

 «لتاقيالنأ هللا دبع هفلحتسا نأ دعب هرمأ ىف راتحاف نسح امأو

 ( لتاقي هلاجر ضعب وأ جاجحلا هاري نأ ىرخأ ةيحان نم فاخو



514 

 ةندملاو ةكم رجاوه ىف امظلاو بيحنلا كلذو « ليوطلا ليللا

 .تيضق امي تيضرو هيف كرمأل هتملس دق مهللا .. ىبو هيبأب هربو

 اهربص نسح برغتساف « نيركاشلا نيرباصلا باوث هيف ىتثأف
 وهو اهدي ليبقتب مهو « اهيلا هللا دبع داع مث .. اياها قىدعف

 . « دعبت الف « عادو اذه » : هل تلاقف « اهنع ديعب

 ن5 ىماأآ رخآ اذه ىرأ ىنأل اعدوم تنجح » : هللادبع لاقف

 . « اندلا

 .. ءامسأ هجو ىلا رظنو « هندب رعشقا هلوق نسح عمس املف

 « اهنع هعمسي ناك ام قوف اهتابث نم ىآرف . ريغتي مل وه اذاف
 .ثبل ام مث « لاخلا هذه لثم ىف ةدلاو نم هعقوتن ناك ام سكعو

 «كعدوأى تح ىنم نداو كتريصب ىلع ضما » : هل لوقت اهعمسزأ

 0000 هلك قو طرصخم  اهتدنابتطاجاو هتفعامف اهناعو اهنمراتل
 ديرب نم عينص اذه ام » : هيف تحاصو ترفنف عردلا ىلع اهدب

 هتسسل ام » : ههجو ىف لجخلا ادب دقو هللا دبع لاقف « 7 ديرت ام

 اال سيلا ١ قتتم دش اال هنا-»: : تلاقق: © كنتم هن:دشأل الا

 لفسأ دشو هيمك جردو « اهعزنو عردلا ىلا هدب دمف « ةرّكشم

 ةقطنملا تحت اهلفسأ لخدأو « ليوارسلا تاينث تحت هتيجو هصيمق

 ,لبقتسي جرخ امنا هللادبع نا كردآ دقو نسح جرخف (') : جرخو
07 

 عبارلا ءزجلا  يئالا نبا )١(
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 نا ماشلا لهأ ىنلتق نا فاخأ .. هامأ اي » : هللادبع لاققف

 «. ىنوبلصيو ىب راك
 ىلع ضماف « خلسلاب ملأتت ال ةاشلا نا ىنباي » : تلاق

 « هللاب نعتساو كتريصب
 اشاد هب تجرخ ىذلاو ا ادع زر 2 اهسأر لّكقف

 .. اهنف ةايحلا تسحأ الو اندلا ىلا تتكز اه..: ]ده نت 0
 . هتامرح لحتست ناو هلل بضغلا الا جورخلا ىلا ىناعد امو

 هامأ اب ىرظناف . ةريصب ىنتدز دقف كير ملعأ نأ تببحآ ىننكلو

 ىلا رمألا ىمّتلسو كنزح دتشي الف « اذه ىموي ىف لوتقم ىناخ
 ملو « ةشحافب لمع الو + ركنم راثيا دمعتي مل كنبا ناف . هلل
 وأ ملسم ملظ دهعتي ملو « نامأ ىف ردغي ملو « هللا مكح ف رجب
 ملو « هتركنأ لب هب تيضرف ىلامع نع ملظ ىنغلبي ملو 4 دهاعم

 ةيكزت اذه لوقأ ال مهللا . مر اضر نم ئدبع رثآ ءىفا

 « ىنع ولست ىتح ىمأل ةيزعت هلوقأ ىننكلو « ىسفنل
 ىئازع نوكتب نأ وجرأ » : اهنيبج ىف دجلا ناب دقو تلاقف

 . كرفظب تررس ترفظ ناو « كتبستحا ىنتمدقت نا .. اليمج كنف

 « كرمأ هيلا ريصي ام رظنأ ىتح جرخا
 « .. اريخ هللا كازح » : هللادبع لاقتف

 لظو « ةيناثلا ةرجحلا ىف ةلمر هتخأ عدوبل هللادبع لوحت مث

 تعفر دقو هوأتت ءامسأ عمسف .. هتدوع راظتنا ىف افقاو نسح

 ف مايقلا كلذ لوط محرا مهللا » : تلاقو « ءامسلا وحن اهرصي
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 ىف نأكو تتكسو « لوقت امك لعفأس » : لوقت اهعمس مث . اهبلق

 « 7 نحن ليللا نم ةعاس ةيآ ىف » : تلاق مث « همتكت ائيش اهسفن

 اوعمس ىتح همالك متآ امو « حابصلا ىف نحن » : هللادبع لاق

 . لبق نم هنودهعي امم رثكأ ةبعكلا ىلع قينجنملا ةراحح عقو

 « ميظعلا رطخلا عوقوب نقيأو ماشلا لهأ موجه نسح ققحتف
 ههجو ىف طونقلا نابو هتنحس تريغت دق وه اذاف هللادبع ىلا. رظنف

 ان وادعأ حلأ دقل « هامأ اب نآلاو » : لاقو « همأ ىلا تفتلا دقو

 سيل ايئاهن اموجه انيلع نومجهيس مهنا تملع دقو « قيناجملاب
 ارمأ لعفأ نأ تيلآ دقو « اورفظي وأ رفظن نأ اماف ؛« موجه هدعب

 09 يرفع | ذامف 0 :هنف_كريقتلا

 000 00 ع اذان اههجو ىف سرفو ءانسأا ىلا نيحرتم

 )000 51 يلح اهناك امهتكرح تعرسأ: دقو اهي 1
 | ١ ةحازأو تاقثلا .تكسسمأ دقو ء'عمدلل رثآ اهينيع ف .سلو
 '01 الا نقل وم ةاراوم ىلع ايلوط ادعجت .اهيتفش دعحتن اف اهنف
 تنا » : فوخلا نم ال ةخوخيشلا نم نافحترت اهاتفشو تلاقو

 « وعدت هيلاو قح ىلع كنأ ملعت تنك ناف .. ىنباب كسفنب ملعأ

 اا تكلتقرا نم نكمت الو + كناخصأ هيلع: لتق دقف هل ضماخ
 العا ع اننا دسلا نيئيف ابندلا. ثدرأ انتا تنك ناوند ةيمآ. سا

 )00 الخ تح ىلع تنك. : تلق ناو... كعم لسنق نمو كدت
 .. نيدلا لهأ الو رارحألا لعف سيل اذهف « تفعض ىباحصأ

 « ! نسحأ لتقلا .. # ايندلا ىف كؤاقب ملغ
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 « ةلمر نآشب رمألا هيلع مت أمد

1 

 تاهمألا ةودق

 نسح ىأر ةرجح الخدف « رجفلا حال دقو هرثأ ىف نسح ىثمق
 ةدلاو نيقاطثلا تاذ:ءامسأ اهنا فرع ازوجع ةأرما اهرذص 3

 نيلا جوز ةشئاع تخآو قيدصلا ركب ىبأآ تنب ىهو « هللا دبع

 هيلا هللا دبع لبقأف « اههجو ىف مرهلا ادبو اهرصب ”فك دقو

 مث تدهنتو « هحير تقشنتو هتلكبقف اهلكبقف اهديب مهو اهايحو

 « طونحلا ةحئار كنم مشأ ىنا  ىنباب كءارو ام » : تلاق

 امأو ؛ توملل ادادعتسا موي لك طنحتأ ىنا » : هللادبع لاق

 دالاس دنع نم هموذق كل: تكد: ةثكو نتجت كت
 هن تضر امب هنرخأو هتمدقتساف .. ةلمر ىتخآ تلطل ددزب نف

 نكأ ملو كءاج اذاف اهقحتسي ادلاخ نا ملعأ انأو « رمألا اذه نم

 « كلذ ىف ىنع بوني وهق ةايحلا ديق ىلع

 راس نأ لواعم اهنآك نيعملظملااهطغ لمص ىهو اهسار

 ريغ ىرت نكت مل اهنكلو « اهيدب نيب هفقوم نع ثحبت وأ اهنبا ىلا
 ىأرف « باقنلاب هابناج ىطغت دقو اههجو ىلا نسح رظنو . مالظلا
 . اههجو ىف رثأ ءاكبلل ودبي نآ ريغب اهفنآىبناج نم اترتطقت نيتعمد
 ةوقو اهشأج تابث نم هعمس ال اهدلجتو اهربص برغتسي ملف
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 نم هبكترا ام هل ركذو ةصرفلا نسح منتغاف « لاملاب راصنألا

 ول كلذ عمو » : لاققف « هدب نم ةفالخلا تجرخ ىتح أطخلا

 ىنب ىلا رمألا راص امل ديزي ةافو موي ريمن نبا نيصحلل تيغصأ
 « ... ماوعلا لآ ىلا نايفس ىبأ لآ نم لقنتا ناك لب « ناورم

 ريغ رمألا اذه ركذت كتعمس » : الئاق همالك هللا دبع عطقف

 عاطأ ول ريبزلا نبا نا نوبسحي لكلاو ؛ كاوس نم هتعمسو ةرم

 كلذ بسحأ انأو . ةيمأ ونب هعبابل قشمد ىلا هقفارو نيصحلا

 مهيلع بلغتلا انيلع قشي سانأل ىسفن ملسأ نأ نمآ الو « اديعب
 دقف كلذ عمو .. + مهبازحأ نيبو مهتيب ىف فيكف .. انراد رقع ىف

 ٠ صوأف « اريخ ىنخأ تاك وذل كلا تتح دق .. رمألا ىئضتق

 « كنهذ نم ةفالخلا رمأ عد » : ىناسل نع هل لقو ىنع ادلاخ اهب

 ثلا انها لغتشاو .. نامزلا اذه ق نيدلا :لهأ ىلع ةفاش اهناك

 ىفخأ الو . « ذيذل اهب لاغتشالا ناف « ءايميكلاوملعلا نم هليبسب

 لغذلا ىنذن نأ دعب ءاضقلا ىلا مالستسالا ىلع تلوع ىنا كنع

 .. ىلع تعنتما امل ايندلا تبلط ولو « توملا نم افوخ ءاقدصألاو

 ملف قحلا ىلا سانلا توعد ىنا دقتعأو « ةرخآلا بللطأ ىنبنكلو

 جاجحلا نا سيساوحلا ىنأبنأ دقو . مهنأشو مهتكرتف اوعصي

 اذه ىف مهاقلأسف .. دغلا ىف انتمجاهم ىلع اومزع دق هموقو
 لاق « ءاشي ام لعشب هللاو ةعكلابف هيلع اورساحت اذاف « دجسملا

 « هماسح دنب حالصاب لغاشتن وهو فقوو هقيرب صغو كلذ
 اهريخأل ىمأ ىلا ىعم لاعت » : هللادبع لاقو هعم نسح فقوف



 هةر

 .. « ؟ هباتكب نولمعيو

 ؛ هنأر الصب نأ كراقجي ررقلا نيد يدويا ف ن١

 ىلع ىفخي ال » : هل لاقف « برحلا ىلع مأ ميلستلا ىلع مزع له
 ةبلغ ىف ةبارغ الو « ءاشي نم هيتوي هللا دنع نم رصنلا نا ىالوم
 ىثلع مامالا ىلع ةيواعم بلغ دقف .. ىقتلا لهأ ىلع ايندلا لهأ

 . هريغو نيسحلاب دابز نبا كتف دقو « همع نباو لوسرلا رهص

 نصعلا ىضقنا: دقو <« رخآ ءىث ةرخآلاو + ءىث اندلا نأل كلو

 . نيدلا رضع < نيدشارلا-ءاقلخلا رصع .. نحلا هق واش
 قحلا نوفرعب « ةباحصلا نم هلهأو ىؤوفتلا رصع وه تلا

 لا ا هل نوخضرو

 « .. و ةسايسلاو ءاهدلإ

 عيررتعتلا ةارآ هنإ ههجو ف ادبو هقير علي ءاته ىلا ل0

 عقوتي .نم ةرظن هيلا هللادبع رظنف . ءايح وأ افوخ فقوت مث ءىشي
 ىالوم ىلع ىفخأ الو » : الئاق همالك نسح متأف « مالكلا مامتا

 نود كلملا مهل صلخي مل مهلبق نايفس ىبأ لآو ناورم لاك

 هولذب امو « ةسايسلاو ءاهدلانم هوخوت اع الا مهريغو مش هاه ىنع

 هللادبع هحو ىف ادب لاملا ركذ املف « مهراصنأو مهتاعدل لاما نم

 : نسح تكف... ةدارا مغر روفنلا هيلع رهظو « ضايقنالا

 هب احيحش تنك دقف « هرمأو لاملاب ىنركذت ال » : هللادبع لاق

 ناورم نبا عطتسي مل بازحألل هتلذب ول ىّتلعلو . هلل تيب لام هنأل

 عاتبا الو لطابلاب ايئدلا سمتلا ال ىنكلو . ىنود رمألاب دادبتسالا



 ل

 . هتفقو ىف بدأت دقو هنم ودس ام رظتني افقاو ثبلو « همتكتو

 فاجب ةسفنط ىلع ةداسو ىلا راس بابلا هللادبع قلغأ املف

 هللادبع عضوو هنناجىلا هسلجأف « هعبتف نسح ىلا راشأو ةرجحلا

 سلاج نسحو « هقوف امهيلع هيعارذ دنسأو هيتبكر ىلع فيسلا
 لظ . هسيلج تاكرح نم ودبي ام بقري تماص وهو ءاصفرقلا
 مث « ملكتي الو هلمانأ نيب هتيحل بعالم وهو اقرطم ةهرب هللادبع
 نم بناتك ىلع تاصح كنظأ ال » : ؛هل لاقو نسح ىلا ,تفتلا

 < * .. كلإك

 « دعب دعب مل لوسرلا نا ؛ ىالوماي الك » : نسح لاق

 « دغلا ىف داع ولو هارأ ىننظأ الو » : هللادبع لاق

 ريمأ عوط وهو ال فيك » : هدصق كردي مل وهو نسح لاق

 « ءىجب نيح نينمؤملا
 ةبغر نم نيقي ىلع ىناف هرأ مل اذا سأب ال » : هللادبع لاق

 كئلوأ ريخ وه اذاف هنأش ىف هللا ترختسا دقو « ىتخأ ىف دلاخ

 لوقتو اريخ ىتخأب هيصوت نأ هتيقل اذا كيلا بغرأف . ماوقألا
 ةعضب اهب لّجع ولو « ةرخأتم تءاج ريبزلا لآل هترهاصم نا : هل

 قبطني ال امب رمألا اذهب دادبتسالا ناورم ونب عاطتسا امل ماوعأ

 الو . « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةتنس الو هللا باتك ىلع

 : الئاق همالك متأف « هتوص نشخو هينيع ىف جايهلا رهظ ؛ كلذ لاق
 نوقئفانملا مهداوق بلغتب فيكو « ةملظلا ةاتعلا دوس فيك »

 هللا نودبعي الاجر نوبلغيف « ةراجحلاب هللا تيب نومري نيذلا
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 سانلا ىأرف « رييزلا نب هللادبع لزنم ىلا اوت راسف . جاجحلا
 ةولخ ىف هنا هل ليقف ناوفص نبا نع لأسف « هباب دنع نومحازتن

 : ليللا مظعم ىغم ىتح نيفقاولا عم فقوف .. نينمؤملا ريمأ عم

 « هللادبع اهيف ىتلا ةرححلا سمتلي لخدو سانلا عومج قشف
 رمأل نينموملا ريمأ ديرب هنا : لاقف « هنأش نع هولأسف مدخلا هيقلف

 ىأرو « هب بحر هفرع املف ؛ ناوفص نبا هيلا جرخف .. لاب ىذ

 « 9 نينم ملا ريمأ نبأ » : هل لاقف ههجو ىلع ضابقنالا نسح

 « رحفلا ىلصي هتكرت » : ناوفص نبا لاق

 « هتراشاب المع هيلا تئج » : نسح لاق

 كسا نأ ديرو رمل كاويحنأ كطاو 6 ناوفطا ربا
 , هريحلا نلا-داعو كلذ لاق « هيلع كلظدافوسو) 1
 نوكي نأ مقوتي وهو تيبلا ءانف ىف هتدوع راظتنا ف نسح ثكمو

 ى ىلصي هآر نأ ذنم ريبزلا نبا ةالص لوطب هملعل ؛ اليوط هبايغ

 ظ بيرق دهع نم دجسملا
 لخدو © هعبتف نسح ىلا راشأو ناوفص نبا داع ةهينه دعبو

 عردلا سبلو ماسحلا دلقت دقو ةفرغلا ىف افقاو هللادبع ىأرف

 ةحئأاو هنم تحاف دقو .. ةقطنمو ليوارس اهتحتو زخ ةمح تحت

 رون فعضل اديج هنيبشي مل اعاقتما ههجو ىف سنآو « كشملا

 كلذ نع هللادبع هكسمأف هد ليف ىلا نسح عرسأف « حابصملا

 6 بابلا هللادبع لفقأف ج جرخف ناوفص نسا قولا راش هب بحرو

 0 ا نسحو هربغ ةرجحلا ىف قب ملو
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 0000 داو 21و ةعشقلا ىلا نذا بهذا > : ىسح للق

 اذه ىلا كعوجر لعجاو قرطلا برقأ نم رس . الجاع باتكلا

 ىلا دوعأ مث ريبزلا نبا ةلباقمل ةكم ىلا بهذأس ىنأل ؛ ركسعملا

 ردقلا هب ىتآب ام ىرأو ىلالغأ
 ىلا جرخ هناف هللا دبع امأو .. هتمهم ىف راسو لالب جرخف

 اناا فقاو هلتسمزو « دادعتسالاب ساتلا لغتشا دقو. ركسعملا

 املف . ةمينغلا ضعب بيصيل نييراحملاب قحلب هنا وا دوي ةميخلا
 0١ ةتمارح ىف ءاقبلا "ىوني ناك اذا هلأس اجراح هللا دنع ىآو

 « بهذاف دنجلاب قاحللا تنأ تئش اذا » : لاقف « لاتقلل باهذلا

 الو . لوحتو لجرلا ءرسف « نيحسلا اذهل اسراح انه ىّقبأ انأو

 هملسو هبايث هسبلأف ؛ نسح ىلع هللا دبع لخد سمشلا تبرغ
 سمتلاو نسح جرخف . هناكم وه سلجو « هفرصو ةبرحلا

 جاجحلا مزعب هللا دبع ءىب ىبنيف اركاب ةكم غلبيل عرسأف « ةكم قيرط

 عافدلل اليبس دحب هلعل

 كح ايوا مخ

 ةضواقم

 ادحأ اهقاوسأ ىف ىأر الو ؛ دحأ هضرتعي ملو ةكم نسح لخد

 اميَفَو هيف اومحازت دق سانلا دجوف .. دحسملا ىلع فرشآ ىتح

 هاون أم مهفي ملو ارش نوعقوتي مهنا ملعف « لزانملا نم هرواج



 اها

 <. تلعف كم قدلاأل لاك انآو كانه نقم نآ تتار الو 0
 لييسرف هيحضت هنأ لذل دمتنم هللا "دبع نأ نحاس |

 نكت! قداص قدض نط كف ءزوباو ة:هل لاا
 « باقعلا ةلئاط تحت تنأ عقتف « دوعأ الف ءوسب باصأ نأ ىثخأ

 « ءاقبلا ىف انأ عمطأ الف ءوس كباصأ اذا » : هللا دبع لاق

 ؛ دغلا حابص ىف موجهلا ىف نوأدبيس سانلا ناف كلذ نع الضفو
 ' تا وجا ىلا 2/9 27 يليحسم لحال نويل ا

 ©... "ىلع نمأ الو  نحتملا “نم ئسن تقلطا ا

 .. هنم ىل دب الف عوجرلا امأ » : الئاق همالك نسح عطقف

 تمصو .كلذ: لاق: ©. ةسم ليسم ف ةنامتسالا نه ىل 3

 ا م

 نئاخلا اهيبأ نم ماقتنالا ف ىعسلا نم ىل دبال » : لاق مث
 0 0 هل لاقو « لالب ىلا تفتلا مث

 (6 ةنطلا نب دن اباميف قلم اا

 © 7 ىسركلاو ةحفرع ةباكح دصقت كنظأ » : لالب لاق

 باتك ىلع لوصحلا عيطتست له « ىنعأ اهابا » : نسح لاق

 هيف هل دهشي « جاجحلا ىلا هدي طخب  روكذملا دمحم نم
 نم ةعيبلا هل بلطيل هسفن ضرعو ؛ ىسركلا هعمو ءاج ةجفرع نا
 «.+* ناوزم نب كلملا "دنع ةعثب اوعاخبلا قارغلا لكاآ

 ىلع ةلادلا نم ىل امل رظنلاب نيه ”ىلع كلذ » : لالب لاق
 : « دمحم ىلع ديغس ةلاد نف هملعأ النو 6 كَعْس



 ل هر

 ةثالث تيضق دقو « لجع ىلع تئجف . كاوس ىلا هب دهعي نأ ردقيإ
 « .. تنأر امك هللا دبع ىنءاج ىتح كنع ثحبلا ىف مايأ

 ى» ” هلك تا ىف. لآ ١ىلطن رييؤلا نبا 27: ”قيسحت' لاقف

 هنا لاقو « اريثك ىلع حلأ دقو « ىالوماب معن » : لالب لاقف

 « قيض تقولا ناو « همهي امك كمهي ارمأ كيلا كرس نأ دئري
 ةدئرب نيدرلا نبا نا هل نيتتف 6 هركف لمعآو نسح قرطأف

 ءاج امنا هنا ركذتو « ديزي نب دلاخو ةلمر هتخأب قاعتن, مالكلا
 "دب هلا كلذب دلاخ دهع دقو ؛ رمألا اذه لجأ نم زاححلا
 تفتلاف . الاح ةوعدلا بيحب نا هيلع بجاولا نم ىأرف « هنأشب

 اذه نم جورخلا مايأ ذئم ىلع تضرع » : لاقو هللا دبع ىلا

 . « ؟ ىحارس قلطت نأ مويلا كناكما ىف لهف ؛ ركسعملا

 0019 2 ءاضن تقو ىآ ىف ةىلغ نيه كلذ » : هللا دنع لاق

 . « ىحورب كيدفأ
 ةليللا جورخلا ديرأ امناو « رارفلا ىغتبأ ال » : نسح لاق

 « نجسلا ىلا حابصلا ىف دوعأ مث « ريبزلا نبا ةلباقمل

 ء كل ادب ام لعفا » : هل لاقو + هسفت ةزعب هللا دبع بحعأف

 « ديرت ام لغاف ىفاف

 كت زر :"هللا دبع لاقق' + "لمصألا ىلاةتلام دق نشمشلا تناكو

 ثكمأو كبوث سبلأ انأو «ىتزب ايزتتو هسبلتفىبوث كيطعأف اليلق
 سرح نم كنأك تنا جرختو « دوعت امثير كناكم نحسلا اذه ىف

 كضرتعي الف ..ريبزلانباىلا ةمهمىف بهاذ كنأب رهاظنتو جاححلا



 1 تا/

 نوكي نأ نسحل حالف « جاجحلا ركسعم ىف ىنبلطاف ىنتأطبتسا
 هيلع هللا دبع لخد املف . هناكمي ملعي ملو ؛ ركسعملا ىلا ءاج دق

 لاقف « هتفامقو الالب هل فصوو رمألا اذه هل ركذ ؛ ليللا ىف

 2 هتنعت  ىذلا وه هتظأ ادبع ركسعملا اذه ىف تنآر.» : هللا د

 جاجحلا نأل دحأ هل هبتني ملو 14 عئاض نع شتفي هنا رهظيو

 ةعفد ريبزلا نبا ىلع موجهلل نوبهآتب ءارمألا رثاسو هتيشاحو
 «.. ةيسوساحلاب همهتاو هرمأ ةحفرع فشكل كلذ الولو « ةدحاو

 لا همدقتسا « دبعلا اذه: رمآ ىنمص » :> نيمح ن5

 سانلا لاغشنا ةصرف منتغاف « الالب ىأرف هللا دبع جرخف « لجع

 ىعداو « اماعط هل لمحبي هنا ةححب نحسلا ىلا هب ءاجو مهأتلاب

 : لال لاقف ؛ هعم وه لخدف « هدحو نسح ىلع هلوخد نمأب ال هنا

 تدكو « كلاقل نم تسني ىتح مايأ ةعضب ذنم كنع ثحبأ ىنا »

 « ... نجسلا ىف ولو كتآر ىنا هلل دمحلاف .. ائاخ عجرأ

 « + كربخ امو » : نيسح لاقتف

 نوكي نأ ىشثخأو « ةلجاع ةمهم ىف كيلا تئج » : لالب لاق

 «<-:. اهاوأن كاك

 « .. ؟ ىه امو » : نسح لآق

 نب هللا دبع لزنم ىلا ناوفص نبا ئئناعدتسا ». :7لالن لاف

 نا لاقف . دعب دعت مل كنا هتربخأف كنع ىنلأسو ؛ ةكم ىف رييزلا

 هتبطاخ لاب ىذ رمأل كاري نأ بحي ( رييزلا نبا ) نينمؤملا ريمأ
 ال ءىشب كيلا همسشيو ؛ اموي نيرشعو ةعضب ذنم هنأشب تنآ
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 ىلازحا نم ىدذقنم تنا » : لوقت ىهو. هتلمقو اهنم ةتلوانتف

 كدحو تناو 6 ىتاعلا اذه رهق ىلع ىنيعم كدحو تنا .. ىباعتاو

 « :.رهتسو ىنيب لوحتس

 الا ءابخلا نم ءاسنلا رئاس جارخاب رمأ دق جاجحلا ناكو

 نع ةلفغ ىف مهو هب اوقدحي نا سرحلا رمأو اهتمداخو ةيمس
 أمل ءابخلا ناردج .نم اهعمسي خيصت ةيمس تناكف « كلذ ببس

 نم نسح هرهظأ امب نوثدحتن مهتعمسو ٠ كئلوأ هب ثدحت

 بعالتلا نم ةجفرع مالك ىف رهظ امو : سفنلا ةزعو ةماهشلا
 "015 د انهبلكخ صقر كلذ تغمس اذا ةيمس تناكو . ردغلاو

 اهسجاوه ىلا دوعت نأ ثيلت ال اهنكلو

 ىأر « رارفلا ىف ةيمس عم ةلوادملل ءاج املف « هللا دبع امأ

 ربخأو اهرب ملو داعف .. ةروصلا كلت ىلع اهئابخب اقدح» سرحلا

 نم اريخ ري ملو . ادقعت هيرظان ىف رمألا دازف ؛ ناك امب انسح

 سسحجتنو هيلسيو هيزعب هللا دبعو « ءاضقلا هب ىنأب ال ربصلا
 . ءابخلا ىف لازت ال اهنا ملعيف .. اهرابخأ مسنتنو ةيمس لاوحأ

 هك

 ةلحاع ةوعد

 م

 اذا » : هل لوقي « ةكم ىف هكرت دق ناكو « همداخ الالب همانم
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 ديق ىلع نسح ءاقبب ملعأ ملو ىضاملا ىسأب ىلع تللظ ىنتيل اي هآ
 امأ « هلتق نم ملاظلا اذهل دب الو تام هبسحأ تنك دقف ؛ ةايحلا
 « 77. ىتيح لتقف لجر تين قف ةايحلا ئعتنأ مشق 0|

 مل هنأل هلتق ىلوقت ال » : تلاقو « امهمالك هللا ةما تعطقف

 «» ... هذقني نأ ىلع رداق هللا ناف « هلتقي ال نأ هاسعو .. هلتش

 امأو .. ءىث لك ىلع رداق هللا نا .. معن » : ةيمس تلاق

 ؛ تاربعلا اهتقنخو كلذ تلاق « نآلا لوتقملا مكح ف هناف نسح

 لتقم برق نم ةقثاو ىهو هب اهيزعت اميف هللا ةما تراتحاف
 ف ءاقبلاب :ضرت ملو ترحشا ى اذا اهتدينس مولظ لاو كا
 , مالكلا ةيمس تفنأتساو . ةتكاس تلظف « اهبيبح لتاق تبب

 « ... هايا ىنيطعا .. 7 مسلا نيأ » : تلاقف

 : تلاكو امهينيع نم عومدلا ترثانتو هللا ةما هحو ربغتف

 « .. دعب تأب مل هتقو ناف « مسلا ىعد »

 هلواتتآ نل ىنا ىلع كدقاعأو .. هاا ىنيطعا » : ةبمس تلاق

 . « نسح ىلمأ ىهتنمو ىبيبح ءاقب نم لمألا عطقأ نأ دعب الا
 هللا ةما.ثكف « ءاكسلا نانغ اهنسفتل تقلطأو :.اهعومدب تا

 ىلع نزحلا ىف لاسرتسالا اهل حيبت ال نأ هذه تأر مث .. اهعم

 كنأ ىننيدعتأ » : تلاقو « اهسفن ىف ام تمظكف ةروصلا كلت

 ىلع اهتدهاعف « 7 ةقيقح رطخلا عقي نأ دعب الا مسلا نيلواننت ال

 . ماسلا قوحسملا اهيف ةقرو اهتلوانو تداع مث تجرخف « كلذ
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  اهئابخب اوقدحأ دق دنجلا تأر نا تثبل امو . نجس هنا اهغلب مث

 ملعو « رمألا رس ىلع علطا جاجحلا نا تنقيأف ؛ حالسلا مهعمو

 ى تعقو اهنا. تققحتف « هركسعم ىلا نسح ءىحم نم ضرغلا

 اهيلا اهتعدتساف « هللا ةمآ ةبطاخم ىف الا اجرف رن ملو . توملا رطخ

 ىلع اهنم اتلق دشأ تناكو .. هنحسسي اهتربخآ ىتلا ىه تناكو

 مدعب رهاظتت ىهو اهتءاجو دلجتلا ترهظأ اهنكلو « اهنالوم ةايح

 قدحملا دنجلا اذه ىف كيأر ام » : ةيمس اهل تلاقف « مامتهالا

 ©« © ئربكلا مثارجلا ىبكترمو ةلتقلاب نوقدحي امك انب

 « .. + هنولعف ىذلا امو » : هللا ةمأ تلاق

 د داكس دقو ... هنولعف امع ىنتلأست » : ةيملش تلا

 نيبو ىنيب ام ىلع علطا دق ىتاعلا كلذ نا كشالو « هونجسو

 « ! 7 انب كتفلا ريغ هنم هوجرن ىذلا امف ... نسح

 <00. لي كتف ةنلا ال ا تدهلا هما كلان

 000031 ىفتس ةنينطت » : تلاقو « اهمالك ةبيبس تغطقف

 تظفتحا ىذلا مسلا نيأ .. ىسن ىلع ةيقاب انأ امو ..! ءىندلا

 هظفحتل هتذخأ دق هللا ةما تناكو « .. هتقو ناح دقل .. 7 ىل هب

 .. ةحاحلا تقول اهدنع

 00000 ىالوماب ناح دخ هتقو نطأ ال > : هللا ةمآ تلات
 6 .. 9 دعلا هب .ىتأب ام ىردي. نمو .. ةايحلا ديق ىلع لازيال

 ةضبق ىف عقو دقو « ءاقب نسحل نيعقوتت » : ةيمس تلاق
 .. هملظ نم هللاب ذوعأ .. 7 هسورع ىلع هسفانم وهو « ملاظلا اذه



 كك

 ىسفن عنقأف « ةيمس عم رارفلا اماو .. هتلبق ام ىلع ضرع ولو

 « ىرخأ ةرم هب موقأ نأ ضفرأو رارفلا هركأ ىنأل .. هلوبقب
 ىديأ نيب رحلا عقو اذا ىالوماي ةليحلا امو » : هللا دبع لاقف

 ملسيأ ..7 مهتاوقو مهددعب هيلع اوقوفت دقو ةاغطلا نيملاظلا

 . 7 تناك ةليسو ةيأب مهنيب نم جورخلا لحتسي مآ مهل هسفن
 0 ىدحو كيشعملا اذه نم رفأ نإ كيرا وس لاق

 ىتايح لجأل ءاقبلا ىوهأ ىنارت له .. جاجحلا تيب ىف ةيمس
 . «© 7 ىدحو

 جرخت نأ ىنعأ ال + ىالوماب الك » :.الئاق هللا دبع هردتباف

 يس و تنأ|اهن. ناجرخت ةلسمو نع ثحبلا ىنعا لباد م

 قحلا فرعي ال رساك شحو ىدي نيب نم رارفلا ىف راع الو ..
 0 كدعلا #2

 هاآر املخ .. لويقلا ىلع :ليلد ةثؤكسو:اتكاس نسح للف

 ءابخ ىلا ادغ بهذأس » : لاقف مالكلا فنأتسا « اتكاس هللا دبع

 ” كلا دوعاو قافتألا هيلع متن ام ئراو ةريخلا علطتتسأ ءانمتلا

 ىنأي ىتح كماعط لوانتو « سأب نم هيف تنأ امع علقاف نآلا امأ

 نسحب نسحاآ دقو « جرخو هعدو مث ©« .. برقلا جرفلاب هللا

 قف ثكمو... ةتدوم قدصو هللا دنع ةرّيع بجعأو « حايتراب

 . ةيمس ىأر هيلع مت امي هعوجر رظتني ىلاتلا مويلا
 ءاسم ىف هعم جورخلا ىلع هللا دبع تدعاو دق ةيمس تناكو

 ءركسعملا ىلا هب عوجرلاو نسح ىلع ضبقلاب تعمس مث ؛ سمألا
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 عجارو « هب ّدرم اميف ركفيب لعج ؛ هسفنب الخ املو . رطخلا برق
 ؛ ةمهتلاب حرص هنا ىآرف ؛ لادجلا نم ةجفرع نيبو هنيب ىرجام
 آ00 دا و ةجئ رع ةءانجب عتتقا دق جاجسيلا نب قثي مل ةنكل
 |0000 طلو ةريثلا ناف «ةيمس ىلع هقباسي نسح نأ جاجحلا' ملك
 نسح بونذ ىلا اهتفاضاو ةجفرع بونذ لك نع جاجحلا ىمعتل

 ملقا ءاعطلاب هوءاجو « مويلا كلذ ةيقب كلذ ىف نسح ىف
 هينيع مامأ ةيمس لايخو ارهاس هتليل ىضقو . ائيش هنم لوانتب
 كلذ نم ريطيو اهب اهلمحب ةليح ىف هركف لمعأو « همف ىلع اهركذو
 ةليح ىلا دتهي ملف ركسعملا

 هتلقثآ دقو « ليخنلا فعس نم ريصح ىلع دسوتم وه اميفو
 اتوص عمسف « هبتناف ةميخلا ىف ةفيفخ مادقأ عقو عمس « لالغألا

 « هللا دبع كمداخ ىنا .. ىالوماب فخت ال » : هيذاني

 سلج امدنعو . هللا دبع هدعاسف « سولجلا: نسح لواحف

 © 1 9 كءاروا امد فلل

 « هللا ءاش نا ريخلا الا ىمتارو ام » : هللا دمع لاق

 6» ١: 7 "انه ىلا كن.ءاج ىذلا امو » : نسج لاق

 قدح تلدتسا ىتحت نيسراحلا ىلع تلتخا » : هللا دع لاق

 '00 تشللو © جاجحلا سرح نم ىنأل ذوفنلا نم ىلا ال نشل
 كلأسأل تلخدف ىقيفر مانو « كيلع رهسلا ف ىتبون تأ

 منو دلو تا 06

 0000 ىست نارفلا نا ... انش ةنزأ إل > : نسح لاف
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 راس هنا تملع ىننكلو ؛ هودجب ملف هبقعتي نم تثعبو سمألاب
 ريمألا ىالومل كلذب حرصأ نا ىلع قش دقو ءاسنلا ةيبخا ةهج ىلا

 ولخي ال ةقيقحلا ىف وهو سوساج لجرلا نا تاقف « هبضغأ الئل
 «ىفقثلا كلذ هب ءاج ىذلا باتكلا بحاص وه هنأل ةيسوساجلا نم

 ةصالخو .رخآ الجر لتق دق وه اذاف هححاص لتق دق هتننظ تنكو

 ةرواجملا بئارخلا ىلا رفف هرمأ ىلع انعلطا اننا ملع لجرلا نا رمألا

 ةعم انلتسرأف تب .هللا ةمحر آت ريثق ىدنعةرس ال فيش

 نع هتلأس امل كنا ىلوق قدص ديوفو . هيلع ضبقلل ناسرفلا

 . اياوج عطتسي مل انه ىلا ءىجملا نم هضرغ

 ةهجوملا ةمهتلا ىأر هنكلو « الوقعم ةجفرع مالك جاجحنا ىآرف

 :؛ قحلا هل ىلجني ىتح ربصلا نم اريخ رب ملف .. اضيآ ةلوقعم هيلا
 ' جب نحسب ارماق .. :نيتلالا لات ىلا ىلط هاصا

 رهاظتو . هرضحتسا ةحفرع ىلع ةمهتلا قيقحت : ىف هيلا جاتتحا ىتمو ٠

 هقرضو هرطاخ تيطو < نسح دق جوس حل

 هل 8:

 ساب

 ءركسعملا فرط ىف هل اهودرفأ ةميخ ىف هسيحم ىلا نسح هذ

 اودعأ دق مهآر اهلا لصو الو :«بترارحلا امهعم ناسراح اهباسو

 نشأو هيلع كلذ مظعف , هقاثو اودشو هملجر اولغأف + لالغألا هل
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 لثم ىف ركذي نأ ريمألا ضرعب نضأ ىننا » : ةجفرع لاق
 (00 بسلا هل تركذ ةولخب ىالوم نذآ اذاف ؛ ماقملا اَذِه
 « .. ىتءارب ىريو عنتقي هنا نماض

 ىف نم لك جرخف « هديب راشأو هيبجاح جاححلا بطقف

 ىقبو « نسح مهتلمج قو سارحلاو ءارمألا نم طاطسفلا

 ءارمألا هوجو ىف ىأر نسح جرخ املف . طقف ةجفرعو جاجحلا
 هتظاظفل ةجفرع ىلع نومقان مهلكو « هنم هوعمس امل اناسحتسا

 هنورهظي امئاف ٠ همامأ دولا هل اورهظأ اذاو .. هتريرس ءوسو

 جاجحلا نا مهتافو . هنم هتبارق نم هنوملعي ال جاجحلا نم افوخ
 . رمأ ىف هعفن هلعل هنهادب ناك هناو هب قش ١ مل هسفن

 « ةيمس عم نسح ثيدح هيلع صقي ةجفرع ذخأ اولخ املف
 ةمكحلاو لامحلا نم هتنبا ىف هسنآ امل ارظن  ةجفرع ىأ  هناو

 ' ال بل هعببو ىف ام لذيب ناكو « ماوعأ ةعضن.ذنم جاجحلل اهدارأ
 كردت ال ةاتف ىهو « هبحب اهعدخو باشلا اذه ءاحف . هتمدخل

 رفيو اهفطتخب نأ دارأ هنا ىتح هرهاظب تعدخناف .. ايندلا رومأ

 0 ل د ل مام لا

 ا للا ٠١ ةئيذملا لماع وربع نب قراط ةدعاسمب هلتق ىلا ىعسف
 #0 هلأسا ؛ ىالوم ىدب نيب قراط !ذهو » : لاق
 ىقبف هب رفظب مل هلتقل هانذفنأ ىذلا لجرلا نا رهاظلاف .. ىلوق

 |0000 01 مالا ىلا تفز ةيمس نأب يلع الو : ةايحلا دق ىلع
 ىليل عم هئيحم ةعاس انأ هتيأرف « اهيرغيو ةيناث ةرم اهعدخيل



 لا

 يررح دهش نم ةكمب دجسمملا ىتف < ىلعا عش متدعتلا ١
 قداصلا هيزنلا اذهب تقحل ىتلا ةناهالا دهشو 2 ىعم ىنركلا

 ةوعدلاب هل نذأب نأ هيلا بلطي ةيفنحلا نب دمحم ىلا مدقت اح

 22 ناوره نت كلملا دنع نيدمؤملا ريمأ ةعاط علخو ةمساب

 حجرو . طاطسفلاب نم لك جض ىتح همالك نسح متن. ملو
 ةجفرع برقت عم ناك هنأل « نسح مالك قدص جاجحلا ىدل
 ةسارفلا ىوذ نم ناك جاجحلا نأل « هقافنو هثبخ لهجب ال هنم

 ضعبل هلاثمأ ىلا جاتحي هنأل هنم هبرقي ناك امناو .. ةقداصلا

 ىلع ممص ةعيظفلا ةمهتلا هذه قدص هل ادب املف . ضارغألا
 .. ”نوكت :امح ريل كلذ نك فك

 رهظي وهو لاقف « ةبراوملا ىلا دمع ةجحلا هتبلغ املف ةجفرع امأ
 هعمس امع تكسم ريمألا ىالوم نا ىل رهظب » : ءودهلاو لقعتلا

 « .. هقيدصت' ىلا لام هنأك « لجرلا اذه نم

 « 7 اقالتخا هلك كلذ قلتخا هبسحت لهو » : جاجحلا لاقف

 « .. ىالوماي معن » : ةحفرع لاق

 سانآب دهشتسيو كلذ لعفي نأ لقعي ال » : جاجحلا لاق
 اذه ىلا هوعدب ىذلا امف ٠ كلذ قلتخا هنا بهو .. نيفورعم

 .. © : ىدلتخالا

 كلذ ىلا هوعدب » : لاقو ؛ مامتهالا رهظأ مث ةحفرع كحضف

 «.. هبلص نع ربصت مل كل هتركذ ول « ةنايخلا هذه نم عظفأ رمأ
 2 كلذ امو ور جاجحلا لاقف
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 ا

 ضلختلا

 ا 07 لا وقأا ا نعطي نا الا حيرطتلا كلذ دعب ةجفرع رب ملف
 لثم نا نظنأ » : كحضي وهو لاقف « لهاحتلا ىف غلابيو « اهلك

 |0000 دلتلا لغو + ريمآلا انالوم ىلع ىلطتت تايرتفملا هذه
 اليوط ربص ريمألا نكلو ..# لصأ الو هل ىنعم ال قلتخم مالكل

 نأ هردجأ ناك امف .. ةليذر مائللا عم ملحلا نأل تعمطف كيلع

 4 .. كسآر اهب عطقب ةملكب كسرخب

 00 ال5 نكلو . ءابش ام نب لعف نأ ريمألل > : نسح "لاق

 0000 اذا كتتاخ ليس ق تيكترأ دف نئاخ كنا لطل
 00١|0 لوفرحي ةيدملا "لهأو 6 ةرمآو ىنركلا تركنا دَقَو

 ملو . اهيف ام دحأ فرعب ال ةفحم ىلع كتظفاحمو ماوعأ ةعضبل
 بلاط ىبأ نب ”ىلعل هنا معز ىذلا راتخملا ىسرك الا اهيف نكي

 ىسركلا اذه تنا تظفح تام املف « هئارو نم ةيمأ ىنب براحو

 جارختسال برحلا ةيمأ ىنب ةبصانم ف هتفيلخ كسفن لعجتل
 ' 4] وعدك راتحملا ناك ىذلا ةيفنحلا نب دمحم ىلا مهنم ةفالخلا

 . « قالتخا ضحم اذه نا » : الئاق همالك ةحفرع عطقف

 انلق امهمو ؛ كلذ ىلع دهاش ةيفنحلا نبا نا » : نسح لاقف

 ..هقدص ىف دحأ كش الف هقاقحتسا مدع وأ ةفالخلا هقاقحتسا ىف



 ِس 0 4

1 7/ 

 « 7 كلذ ىف كش نم لهو » : ةجفرع لاق

 « 79 ؟يمركلا خا تلوم اعف 2: نسحل لاك

 ةتعبلا تدبو هصئارف تدعترا ىسركلا ظفل ةجفرع عمس املف

 كحضب وهو لاقو ةطلاغملا ل ًاحلو لهاحت هنكلو ع منيع

 كشال ..» لوّق اذام اوعمسا :.9 ىمرك » : فافختسالا رهظتو

 ْ <«... ىذه هنا

 حملي لازيال هران بيل ادهو جر تيسنأ م: نيكس

 « .. 7 هحفرع اد ىنعأ ئضزك ىأ تكرخأ . ل

2 

 هنكلو « ىسركلا قيرح ىلع نسح عالطا نم ةجفرع ققحتف
 كلاب م2 لاق 4 ةلواحملا ل داعو هركنأو كلذ برعتسا

 جاجحلاو كلذ لاق © .. # ئنعت ىسرك ىأآو 6 لخر 337 ١

 اتماص لظف « ةطرو ىف هعوقو هل نيش دقو « هينبع ىف رظن

 « ... نالا هنعل ىنومتفلك ىذلا 22

 « .. 7 لوقت امب راتخملا ةقالع امو « هنأش امو » : ةحفرع لاق

 اذا ..7 كب هتقالع فرعت الأ » : هتوص عفر دقو نسح لاق

 لجرلاو اهنع ةيفنحلا نب دمحم لأساف ةقالعلا كلت فرعن ال تنك

 تركنا اذاو ....تتش نم لاما 51 هلاك ع نوما اذه نم برق

 « 7 كلذ ىفكد له .. ىسركلا دامر اننوحتسا
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 مهدحأ راشأ مهلأس نأ لبقو « ههجو ف ماهفتسالا تاراماو

 حاصو « هينيع قلمحو ةحفرع لفجأف « هلتق انسح نا » : هديب

 « ! .. ريمألا صاصق ىشثخت ال فقاو تنأو ىمالغ تلتق » : هيف

 دعب لتقلا بحوتسي مل هارتأ » : لاقو « جاجحلا ىلا تفتلا مث

 « .. 7 ادمع لتاق وهو

 هبيصن كبيصي فوسو هتنايخل هتلتق » : الئاق نسح هردتناف
 . كنتايخ تتبث ىتم انالوم رمأب

 6 نايعلل ةرهاظ كننابخو « ةنايخلاب ىنمهتتأ » : ةحفرع لاقف

 «© .. 1 + لتقلا ةمدرج اهيلا تفضأ دقو

 د6 د6
 .تابثا امهنم لك لواحيو « نالداحتب جاجحلا امها الك

 . ىلع ربصي نأ ءاهدلاو مزخلا نم ىأر .. رخآلا ىلع ةنايخلا

 .. هسلحم لهأ عا افلاخم كلذ ناك ناو لادحلا

 اح نم ىلا تفل ايغصم جاححلا ىأر املق ع نسح امآ

 7 ناك انآ زودهم نئاخلا مد ناىلع مكدهشأ » : لاقو ءارمألانم

 « ! + تنأ الا نمئاخلا ام » : ةحفرع لاقف

 ةجفرع ىلا رظنو « هسفن كلم ىتح نسح دلجت كلذ دنعف

 4 .. ؟ ةحفرع اب انم نئاخلا نم » : ءىداه توصب هل لاقو

 « ... تنا » : ةحفرع لاق

 ةمدخ ىف قداصلا نيمألا تناو ؛ نئاخلا انأ » : نسح لاق

 « 118 نينم وملا يما
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 هل ا دو

 نملا حاضتفا .ء

 ء هب قدحملا رطخلا نم ققحت جاجحلا مالك نسح عمس املف
 الف رك وعلو انكار ثيلف .. هيف ةجفرع ةليح دعت ١

 بجأ » : الئاق هبطاخو ةيناثلا ةصرفلا هذه ةحفرع منتغاف « لعفي

 تراكملا . نيدتل نيا كيج :.7. اسوساح تسلا < لك 030

 رهاظتتو ةهازنلا لهأ نم كنا ىعدت مث « نينمؤملا ريمأ ىلع

 اندِصل ”كحعغأ قنا قر: لاقو جاجحلا ىلا تفتلا مث « قدصلاب

 « .. هسأر عطقب رمأب مل فيكو « نئاخلا اذه ةحاقو ىلع ىالوم

 ةليح دفنت نأ ىثخو « هتياغ رمألا غولب نسح ققحت املف
 .. قئاقذ حض قف رمالا ففنيف + هلتقي باجحلا ماش 00 |
 روسج بلقب هبطاخو هيلا تفتلاف + ةجفرعب عاقيالا ىلع لكوع
 6.2029 تنآ' الا لئكاخلا اهو « انئاخ ىناوعدت لَه آ) 00

 فيك » : لاقو ؛ بضغلا رهظأو هسلحم نم ةجفرع بثوف
 سانلا ملعأ وهو « ريمألا ةرضح ىف ةحاقولا هذه ىلع رساجنت
 كسأر تعطقل ريمألا ىل نذأ ول هللاو . ىصالخاو ىتعاط قدصب

 أ ربنق ىمالغ ابضنأ اهملعيو + كتنايخي نساثلا ملعا ىلألا 00
 : نسح هباجأف ءادنلا رركف ؛ دحأ هبحب ملف « ربنق » : حاص مث

 سرحلا ىلا ةخفرع تفتلاف“« ..هءاؤج لان.هنأل يثق كب



 ا

 « لوقي امك نوكأ نأ هلل اشاح » : نسح لاقف
 ىلع نيبذاكلا نعلاف « كلذك رمألا قاك "اذا » : جاجحلا لاقف

 )١( « ديبع ىبأ نب راتخملاو « رييزلا نب هللا دبعو « بلاط ىبأ نبا
 ديري الو « ءالؤؤه بذك دقتعيال هنأل هرمأ ىف نسح كبتراف

 '0003 مصنعي مل اذاو-. :كاط:ىبأ نب ىلع اصوصخو مهتعلب نآ
 ىتين قدص نيب ةقالع'ىرأ ال » : لاقف « هيلع ةحح كلذ ةجفرع

 « .. ءالؤه نعل نيبو كلملا دبع نينمؤملا ريمأ ةمدخ ىف

3 

 رداغ نئاخ هنا « ىالوماب تيأرأ » : لاحلل ةجفرع حاصف

 « سوساج هنا كل تلق امآ ..! احيرص ايدك ريمألا ىلع بذكي
 «..هنم كسفن حرأو ىالوماي هلتقاف «لتقلا بجوتسي سوساجلاو
 عم ههجو ىف ضفتنت هتيحلو شعترت اهلك هؤاضعأو كلذ لاق
 هتتايخو هثيخ ىلع ةحيرص ةلالد نالدت « ناشعترت هانيعو اهرغص

 ذآ ةلرداك رظنو ...ةسارف اذ هملظو هوتع عم جاجحلا ناكو

 داعأ هنكلو « هتيسوساج ىلع لدي ال نعللا نع نسح عانتما

 0 لل اننربح ىض كيلع انريض دقل » :.لاقو هيلع.لاّونلا

 1 1 هدحو نفكر بذ اذهو « انبجت لق كبسن:نع كانلآس
 اركنتم ركسعملا اذه ىلا كئيجم نم كضرغ نع كانلأس مث

 عقوتت لهف « تيبأف نيبذاكلا نعل كانفلكو « امهبم اباوج تبجأف

 < 103 كنه ارح كلذ
 ثلاثلا ءرحلا  ديرفلا دقعلا )١(
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 امير جاجحلا ىلع ربصي, ملو ؛ هباطخل ةجفرع ىدصتف
 .. نينموملاريمأ ىلو بطاخي باوجلا اذه لثمبأ » : لاقو « ملكتي

 « .. ةحاقو اهنا

 هللا تفتلاذ < ةحفرع نم كلذب عابس" ىلع نسح رسل ©
 انالوم نع باوجلل كلثمم ىدصتن نأ ةحاقولا لب » : لاقو

 ا مالكلا هيلع عطقيو « ريمألا

 وهو جاجحلا هجو ىف بضغلا. ىأرف « ملكتي نأ ةجفرع دارأف
 ؛ لادج ماقم ىف انسل » : جاجحلا لاقف « تكسف مالكلاب مهب

 ©«. : اركشم ركسملا اذه ىلا كم ءاح ىدلاةاه 0 ا

 دج دع د
 هضرغ ةقيقحب حرصي نأ ىثخو « باوجلا ىف نسح ريحتف

 ؛ اتكاس ثبلف .. ةاجنلل كلذ دعب ليبس الو هيلع هتريغ جيهيف
 رمأل تئج » : نسح لاقف لاؤئسلا داعأف « هباوج جاجحلا ًاطبتساف

 « .. ملسلاب وأ برحلاب هل ةقالع الو « ىاوس مهب الو ىنمهي

 « حصفأف « ةمهبم كتبوجأ ىرن » : جاجحلا لاق
 . جاجحلا بطاخو هتوكس ةجفرع منتغاف « اتكاس نسح ثبلف

 هنا .. هتلعفن فرتعي نأ فاخب هنأل ةمهبم هتوجأ نا » : الئاق

 ودع وه لب .. ريمألا انالوم ىلع ريبزلا نب هللا دبع نم سوساج

 اذاو . هدهج كلذ ىف ىعسيو هطوقس ىنمتيو « نينمؤملا ريمأ

 « .. نيبذاكلا نعلي نأ هيلا بلطاف ؛ كلذ ركني هتيأر

 ؛ ةحفرع هلاق اميف هبأر علطتسي هنأك نسح ىلا جادحلا تفتلاف



 اا

 39 سراحلا لخد مث 4 جاجحلا فاجب سلجو طاطسملا لخدف

 20 ةارمل لجرلا اولخدا » : لاقف « مهل وصوب جاجحلا ًانآو

 بناج لك نم ناسراح فقوو « هفيس عزن دقو هيلع هولخدأف

 سجاوه نع لست الو . هللا دبع مهيفو « ةبرح امهنم لك دي ىف
 كفس ىف جاجحلا ةبغر نم هملعي امل ةعاسلا كلت ىف هللا دبع

 ىق ىأرف « طاطسملا كلذ ىف هلوح نم ىلا تفتلاو < ءاقدصألا

 مهلكو « دنجلا ءاسؤر نيناحلا ىلاو .. ةحفرعو جاجحلا هردص

 , اكحاض ىؤر املق هنأل « جاجحلا سلجم نم ابيهت توكس
 حمالم ههجو ق ودبت الو ةناتبسأ نع رشكي ةئاف كحض اذاو

 كحضي هارتال ههجو ىلا ترظن اذاف « هتهقهق عمست دقو . كحضلا

3 

 كفس ىف هتنغرو هنأطو هدشو جاجحلا ملظب عمسي نسح ناكو

 ةهرب افقاو لظف .. توملا ىتح تاشلاو ريصلا ىلا دمعف « ءامدلا

 مث « هيف سرفتيو هيلا رظني جاجحلاو « ءىش ىف دحأ هبطاخب ملو
 2 207 تنا نعماوب هل كاك

 « ةبمأ نم الو « فيقث نم انأ ام » :,نسسح لاق

 « .. 7 كلذب ىنعت اذامو » : جاجحلا لاق

 "5000 الو 6 ريمألا ةلبتق نم تبل ئنا ئنعا » : نسَح لاق

 رتشاعلا ءزجلا تب ىئاقالا (1)
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 اوعقر « ماعطلا نم جاجحلا غرف املف .. دياكملا نم نسحل هريد

 ناكو 5 ملكتي الو هذس هتمحل م جاجحلاو اوسلحو ةدئاملا

 هترضح ىف نيذلا ثبلل تكس اذاف « ةسارفلا نسح ةبيهلا ديدش

 ريطلا مهسوؤر ىلع نأك اتوكس

 كا

 ةمكاحملا

 وهو سراح لخد ذا « لاحلا كلت ىلع سولج مه امنيبو

 « .. نولصب 'ليلق امعو 6 ناسرفلا داع )7: 10

 « 7 مهعم ريسألا رت ملأ » : جاجحلا لاقف

 « .. ايشام ادحأ رأ مل » : سراحلا لاق

 « .. داوج ىلع انءاج هلعل « سرفتو جرخا » : جاجحلا لاق
 قد ابكباو ءاج هنظأ » : لوقي وهو داع مث سراحلا جرخف

 «© بيرغ سابلب الجر مهعم تبآر
 ..نيمداقلا ىلع لطأو طاطسفلا بابب فقوف « ةجفرع ربصي ملف
 دعب اهيف ايقتلا ةرم لوأ تناكو ؛ هفرع نسح ىلع هرظن عقو الو

 ةندملا ىف ةلباقملا كلت
 دوو « ظيغلا نم هصئارف تدعترا ةحفرع ىآر املف نسح امأ
 . اهسأر نم ةيحلا عطقيف « ربنق نم الدب هقنع باصأ هفيس نأ ول

 ..قيرطلا ف رخأت هنا نظف « اربنق ري ملف سانلا ىف ةجفرع سرفتو
 فسوي ند جاجحلا مصعا 15
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 هيلع ىقبأ ىتح هدهج لذبف « ءوس هبيصب نأ ىثخب ناك دقو,
 دنع ةعيفر ةلزنم اذ ربنق ناكو « ربنق لتق نم هبكترا ام مغرب
 . دياكملا هذه لثم ىف عفن, هنألو « ةلزنم نم هالومل ال جاجحلا

 « هتحاقوو هدادتسا طرفل هنوحب اونوكد مل دنحلا نكلو:

 ى اوحرف نسح هلتق املف . عابطلا ىلع ليقث ديبعلا دادبتساو

 بضعغلا اورهظأ مهنكلو « مهسفنأ ةرارق

 ىف جاجحلا ىلع لخد « ناسرفلا ةجفرع لسرأ نأ دعبو
 كنتفلل ليبسلا دهم ةجفرعو « نوكي ام نارظتني اسلجو .. هتميخ
 نموت ال ايح ىقب اذا هناو سوساج هنا جاجحلا عنقاأف « نسحب

 ال جاجحلاو « هنم دالبلا حيربو هلتش نأ ءىث نوهأو « هتلئاغ

 ءامدلا كفس ىلا همهنل ضيرحت وأ ةيصوت ىلا لتقلا ىف جاتحي
 طاطسفلا نم جورخلا جاححلا اشي ملو « ءادغلا تقو نآو

 غلاب ام" ىلع © لوهملا سوساحلا .كلذ ىريل ناسرفلا ءىحم لبق

 نأ رمأف « ماعطلا نع ربصي دعب مل عاج املف . هفصو ىف ةجفرع
 نم دعب جاجحلا ناكو .. ةدئام اب هوءاحف طاطسفلا ىلا هب ىتؤي

 ةرسيمو « كلملا دبع نب ناميلس لثم مالسالا ىف نيروهشملا ةلكألا
 فيغر لك عم افيغر 4 لكأ هنا اولاق ىتح .. امهريغو « شاربلا

 هسلجم ىف نم اعدو ماعطلاب هوءاجف )١( ؛ ةدحاو ةلكأ ىف ةكمس

 « ابيهت اوعنتما مهنكلو « عبش نع سيل .. اورذتعاف هعم لكألل

 أمم هقلق طرفل غضملا نسحب نكي ملو « هعم لكأ هناف ةجفرع الا
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 لظو ..هينيعنم رياطتيب ررشلا داك دقو كلذلاق «هب ىنوفوتخت الف
 نم. نسب و ع هلتقب هبلق حاترا دقو“ + ربثق مد نم نطق ةفيسو الل
 مزعف ..هب كتفلا الا ناسرفلا ءالؤه نم عقوتي نكي مل هنأل ةايحلا

 فسأ الف تام اذاف « هتايح نم ةمسن رخآ ىلا عافدلا ىلع هسفن ف

 © نوراست ناسرملا ىأر نأ تبل ام هنكلو . لذلا قةلكلا

 ىداوج اذه » : الثاق هل همدقو هسرف نع لجرتو مهدحأ مدقت مث

 « كلمج تبكرأ انآ يملا كن اش ركديعملا ا ىتنح هبك راف

 سن اتساف « هللا دبع همداخ هنا فرع سرافلا توص عمس املف

 هل مهتلماعم نسح نم هسنآ ام نا كردأو « هلاب نأمطاو هب

 اوراسو « داوجلا بكرف .. هببسي ناك امنا هلاوقأ ىلع مهربصو

 ركسعملا وحن اعيمج
 ىليل تجرخ امل ةجفرع نا « نسح ناكم ةفرعم ىف ببسلا ناكو
 .ركسعملا ىف هنع ثحبلل هدبع ثعب ؛ هرقم ىلع هعلطت ملو هدنع نم

 ىلا امداق اناحه ىأر حابصلا فو « ثحبلا ىف ليللا لوط ىغقف

 هنكلو ناجهلا فرعي ملو « برخلا ناكملا كلذ ةيحان نم ركسعملا

 نأ نيحىلع هلمجو انسح ىأرف ؛ ةسلخ جرخف ..ًابخملا كلذل هبثثا
 رعواأف + ىلز' اه هاشاك هدم 2 عرسأف : هل هبتني مل 0

 ةبكوك ىلا جاتحي هناو « سوساجلاب رفظ هنأب جاجحلا ىلا ةجفرع
 كلذي هل نذأف هيلع 'لضبقيل ناسرا |

 رمألا .عمس املف « سرحلا عم هفقوم ىلا داع دق هللا دبع ناكو

 34 ءىث ىف هديس ةدعاسم عيطتس هلعل ناسرفلا ةقفارم ىف لاتحا



 قر
 . أم

 دبعلا كلذ ىأرو « ةجفرعو ةيمس ركذ ندب جبس

 .ناسرفلا رئاس توكس برغتساو هبضغ جاه « هب ًازهيو هرقتحب
 انآ قرخ الول ز) :٠ هل لاقو ع هسن كسنمأ.هنكلو ... هتحاقو نع
 نع كسأر ترطأل ميثل دبع مدب ىماسح تخطل ىنا لاقي

 26 كسفن ىلع كمولف الاو ىنبطاخت الو سرخاف

0 

 ةناودلا نىك ىعابلا ىلع

 هدبو نسح وحن مدقتف « افافختساو ةحاقو الا ربنق ددزي ملف

 مث « نسحاي مالكلا اذه لوقت ىلثملا » : لاقو هفيس ةضبق ىلع

 بدألا اهب كملعأ ةبرض كبراض ىنا هللاو .. ىالوم ركذب ضرعت

 دعب ملق « فيسلا كداتساب مهو كلذ لاق «..(ةمشحلا) ةمشهلاو

 هماسح وه درجف .. ناسرفلا توكس عم هتحاقو ىلع ربصي نسح

 راجحألا كلت ىلع جرحدتن, هسأر بهذف « هقنع ىلع ةبرضب هاقلتو

 دك كمد انل :لخ دقل » : هبف اوحاص كلذ ناسرفلا ىأر املق

 « ..+ انيدبأ نيب لجرلا اذه لتق ىلع ًارحتت فيك .. ةأرحلا هذه

 "7 الح رااذه نودعتا » : مهباجأو ؛ مهئاغوغب نسح لابي ملف

 0000 ياك ع هلانرام هنادي نأ يدجل الجر هد نم
 توملاب ىلابأ ال ىنا مكل تلق دقو هلتق نع ربصأ ملف « هتحاقو نع



 الا

 هناف « لتقلا نم وجنيو مهتم جاححلا ىلا قاسي نأ ردنبو . هبآو
 ةئام اوغلبف هتايح ىف مهلتق نيذلا اوصحأ ىتح ءامدلل اكاقس ناك

 نيثالثو ةثالث هتوم دعب هنوحس ىف اودجوو « افلأ نيرشعو فلآ

 ناسرفلا ىأرف )١( ؛ باص الو لتق مهنم دحاو ىلع بجي مل افلآ
 ىلا هب عاقيالا رمأ اوكرتيو « ىنسحلاب انسح اولفاعي نآ
 : هل لاقو « الوأ هملك ىذلا ريغ سراف هيلا مدقتف .. جاجحلا

 هللا مكحبو اناسرف وأ ةاشم كانلتاقل كلاتقب نيرومأم انك ول »
 « ريمألا ىلا كلمحنل انئج انئنكلو : كنيبو ائئس

 متآو © ايشام. مكفم» ريسأ ال ىتا مكل تلق > : نيس
 مهربصل بجعي وهو همالك عمي افقاو ربتق ناكو « نوبكار
 : مهتغلو ديبعلا ةحهلب لاقو هيلا مدقت هلوق عمس املف « هتآرج ىلع

 «» اضيأ شام ا كييف 0 نسهأ تنا لهو .. نسهاب نثما »

 : هيف حاصو هفيس درج نأ كلامتن مل همالك نسح عمس املف
 ذجأ ىناف الاو .. سحنلا دبع اب تنأ سرخاف سانلا ملكت اذا »

 « فيسلا اذه دحب كسأر

 تفاض 6 هنانسأ نعت سشك ىتح كخحض هلا الاازتق نفاق

 لتقي نم ىرن ليلق دعبو .. ىنلتقا .. ىنلتقا » : لاق مث هذجاون

 (تجرخ) تجره اهنأل ةيمس ىلع نيزح تناو مالت ال كنكلو..انم

 كهدت ىهو ريمألا ءاسن نيب اهرظناو نيكسم اي لاعت .. كيدي نم
 « ... كيلع ملسي ةحفرع ىالومو كيلع ( كحضت )
 مكس سس ب تي

 كلاثلا ءزجلا ت ديرقلا دقفلا (1)
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 000 اح رطش نأ لق ةرعش ىنم اولانت نلف فنعلاب امآو

 مو 2 امظع اذ خم هنم جايهلا ذدخأ دقو كلاذ لاق « 3

 «: ةاحل ايراد

 ١ ل يبو نساربطباا مهن ران هلا دقت 00000
 نم رهظت كارن » : لاقو هديب فيسلا رهش دقو « ماثللا لالخ

 ةوذ فعضلا ٠ ليت كتسحأا ال .. لذن سسوساج الا :تنأ امو

 فيسلا اذه نم ةبرض «
 ترصب ىمعو هسأر ىلا مدلا دعص هلوق نسح عمس املف

 57 كلثو ) : هنف حاصو © سرافلا لوق امع ةانذآ :تكفو

 داك لو ... فويسلا هذه لك تهرأ تسلو كفيسش ىنفوختا

 00 ١ اذداقا- لحرلا كلذ  تسلو < ”ىدرلا بهري نم الا فيسلا

 انآو بكار تنآو لازنلا حصي الو « نيلجار براضنت لزناف لازنلا

 «هللاب مكيلعنيعتسأ انأو اعيمج اولزناف «كدارفناتفخ اذاو .لجار

 ,لوحي وهو لاق مث « عيمجلا هعمس لاع توصب سرافلا كحضف

 كتبرأل كلتقب انرمأ ريمألا نا ول » : نسح نع هداوج ةميكش

 0 رفات ..اريسآ هللا كذوقت نأ انرمأ هتكلو < ثوكي فنك لثقلا

 .بكرأ نأ اماف « نوبكار متنأو ايشام ريسأ ال » : نسح لاق

 « هوباه هنم ةأرحلا هذه اوأر املف « ىعم اوشمت نأ وأ مكعم

 #نولعفي اذام : مهنيب اميف نوراستت اولعجو ..اباسح هل اوبسحو

 « كلذب مهرمأب مل ريمألا نا : نورخآ لاقف « هلتقب مهضعب راشأف

 هيف جاجحللو ركسعملا نوغلبي امير هترياسم ىلع مهبأر رقتساف
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00 

 كسل هي

 .. هللا دبع هل هرضحأ اماعط لوانتي سلجو « نسح لاب نأمطاف

 0 رم

 دبع د مع ٍ 2 تاقدح ريغ مههوجو نم رهظنالا فحل
 « ناكملا ىلا اولصو املف . ةحفرع دبع ربنق هنا ةلهو لوأل فرع

 «» رسما ع وع !كنف م > لاقو. ىتسح ىلا هدنت شفا رالا

 لاقف « دلحتلا نم ادب نسح ري ملف « ةيحان لك نم هب اوطاحأف

 « 7 هنوبلطت ىذلا ام .. 7 مكلاب ام » : مهل

 ىيمألا نا »  ءازهتنمالا كحض كحضو وهو .ريثق ةناكاف

 « .2 نسرعلا ةميلو ىلا كرش

 : هل لاقو « دنعلا كلذ فافختسا .نم..ابضغ نسح طاشتشاف

 . كلأسأ تلل .. ءوشلادلطا ا ا

 مهفويسو هب اوقدحأ دق ناسرفلا ىأر ىتح همالك متأ امو

 0 0 اونظت الو < مكددع مكقرشيالا 3 مهل لاقو « هسآر ىف

 وأ باهرالاب ىنتوذخأت مكنأ اوبسحت الو « م مكفويس



 قرن

 31 ىل لكخو + ةروضلا هذه ىلع انراه. ىجورخب اليلذ ئنارأ

 6: تعضلا "اذهب ئمرت الا

 سلع ال اهناف « نظن ام سكع ىلع رمألا نا » : هللا دبع لاق

 ابيس ناك امير ركسعملاب كءاقب نأل اميظع ارورس تترس كتاجنب
 ادا 80 لحتسملا ىلع زازضآلا نم ةدئافلا امو . اهيو كى كفل
 01١ تح دفق ءاذهلو انلاع..9! ةدنحتو جاجحلا ةمواقم عيطتسن

 اذه كرتأ نأ وهو « حابصلا اذه ىف هيلع انيأر رقتسا ريبدنت ىف

 نه جرختو ءانقعلا ق"قوكرلل 'تهاتت تنآو' دوغاو كدنع لولا

 انيقالتف « كمامأ اهارن ىتلا قيرطلا ىلع لطت ىتح لتلا اذه ءارو

 ةمزاللا ةنوثئملا انعمو نيحه ىلع انم لكو ةيمس ىتديسو انأ كانه

 ١ 0١ هام ىف انك ةكم نع اثدعب . ىتمو « امانآ ءارحتضلا ىف رفسلل

36 3 

 هنكل .. هقيقحت ةبوعصب هملع عم ريبدتلا اذهل نسح ةرسف

 ردحا نكلو « تفصو ام ىلع « امك راظنت! ىف ىنإ » : لاقو هقفاو

 '” داذألا نم ارث ةفاثلا نوكتف هومترتبد ام ىلع دحأ علطي نأ

 ةيمس ىعمو دنج ئىنيقل اذاخ :. دحأ نم رفآ ال ةرملا هذه ىف ىناف

 « اهيدب نيب تومأ ىتح اهنع لضانأ لب « عجرأ الو رفآ ال

 انددعأ دقف « ةلمحلا هذه ريبدت رمأ كمهبال » : هللا دبع لاق

 ءابح ىلا ىتآيال جاجحلا نأل ةيمس ىلع فوخ الو .. ءىش لك
 موكل ؟ةنركذ ”ئذلا هينسلل مايألا هذه ى اًتلطم هلهأ
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 لس وهو + نفج هل ضم مل هليل كيلو .. ةتيرطلا كا |
 دقق .اهبب اجن اذاف ه جاححلا نم ةيبين اهب وجت هج ١
 هتفيلخو هدنحو طخ 0

 نا نو
 ةفيكد .ننلا ةلحلاب هيلا دوعب نأ هدعو دق هللا دبع ناكو

 حابصلا' فو .. سجاوهلا هذه لاثمأ ق هتلل ئىضقف ءارلاا

 ”الوسر ىري هلعل جاجحلا ركسعم ىلع اهنم فرشأ ةمكا ىلع دعص
 .نيبتو ةيلاخ اضرأ ركسعملا نيبو هنيب ىأرف « ةراشبب رشبتسس وأ

 )0 ننبه ىلع امداق الجر قار طي وه طيس وت
 لوح ليلك_ ضم ملو « ءارحصلا نم تآ هنآك ركسعملا فارطأ

 .همداخ هنا هحمالم نم هل نيبت مث « ةيدابلا لهأ سابلب لجرلا رهظ

 .نآ هيلا راشأو لكحرت لصو املخ .. هلوصو رقشساف : هللا

 ء ةروصلا كلت ىلع هسفن رهظ الو < ترخلا ناكملا 8
 « + نآلا كءارو ام » : نسح هل لاقف

 « ةيمس جوزتي مل جاجحلا نا الوأ كرشبأ » : هللا دبع لاق

 « .. هيلع كيمس دق قال

 6« .. 7”كلذ تفرع فيقو 3 :.نسع

 ةيليخالا ىليل هب ىنتربخأ دقف « ةقث نم هتفرع » : هللا دمع لاق

 رمأ هل ركذو « .. جورخلل ةليحلا ريبدت ىف انثدعاس ىتلا ىهو

 ةراشبلا هذهب نسح ردص حرشناف « جاجحلا همسقأ ىذلا مسقلا
 ,ىناف ؛ هومتريد ىذلا امو » : لاقف < دحأ اهسمد نأ هركم هنأل
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 707 اتسم لخد سوساج وهو انعدخ دق لجرلا اذه نكلو
 « .. كتيوار هيسحن نحنو كلظ

 "0000008 لأ .- 7 نيساوتخلا' ريمألا ىتخ. له > : ىلبل تلاق

 اذا انأو . مهسأب ىثخبال « شطبلا ةدشو مزحلا ىف انريمأ لثم

 هيلع ريمألا علطأ نأ ىب ردجب ركسعملا اذه ىف سوساحب تملع

 6( هي ةتيقض) قل

 اده ىلع انبع ىنوكت نأ وجرأو « كيف كروب » : ةحفرع لاق

 ملف هيلعضبقي نم انثعب دقف « هناكسب انيئبناف هتيأر اذاف .. لجرلا
 اذه ىمتكاف « رهظي سمشلا تعلط اذا هلعلو . رثأ ىلع هل اوفس

 ملال دم تحرخو ىلبل تضهنف ٠ ضهنو كلذ لاق « .. نآلا
 00 مهتضبق نم هتاجنل تكرس اهنكلو ؛ نسح ىلع ةَقلق ىهو

 «ربخلا اهيلع تصقو ةيمس ىلا اوت تداعف « وه نيأ ملعت مل اهنا

 اهلاب نآمطاف هللا دبع ثيدح ىلع ةيمس اهتعلطأف

 ها

 رارفلا ةليسو

 ” املا فاحب نرك ناكم ف اشخا هنا اننلع دقث نسح امآ
 001 ن5 كانه ةتليلا ىضقف .. ةكم ىلا" ىدؤملا قيرطلا ىلع لطف

 جرخب نأ هيلع مظعو « هب لح اميف ةهئات هراكفأو « اضغلا رمج

 ةاحنلا هيلع ليحتس هنا كردأ هنكلو « ابراه جاجحلا ركسعم نم
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 2( هب



 1 3 هب

 « هتدعاسم ىلع ةرداق دوعت الو اعمزاعقيف هنذىف اهسفن كرشت نأ

 007077 ىتعت ةبوار ىآو > : تلاقف :« ةلمحلا لا :تدمعق

 هب تلج دقو « كبارج لمحبي ىذلا كتيوار » : ةجفرع لاق
 « .. مويلا

 ى» .. ؟ ةيوار ىعمو ريمألا ىلع تلخد لهو » : ىليل تلاق

 قلل اجراخ ىَقب هنكلو « كعم لخدد مل » : ةجفرع لاق

 ( كرا قينفا تيت

 نوكي فيكو « ىتيوار هنا ىلع كلذ لدب لهو » : ىليل تلاق
 001 2 ملا ةرفخ ق ىعم  سولجلل هزؤعدا الو ىتوار

 هب ىغتت ال نحتو « هتعبت نم نيلصنتت كارأ » : ةجفرع لاق

 »ا

 اا ىف تبنك دقف 6 هنن تبعد امهم ىتمهيال » : قليلا تلاق

 ىتأ نيأ نمف .. ةيوار ىعم نكي ملو ؛ سمألا ذنم ركسعملا
 2-2 قل ان

 « ةكم نم هب تئجح » : ةحفرع لاق

 )ادا لمح :ئذلا لجرلا ىنعت كنظأ-»» :" قليل تلاق

 ملف ىبناحب ريسي هتبأرو ركسعملا ىلوخد دنع هب تيقتلا دقل
 نظلا نوئيست متنك اذاف كلذ عمو .. هفرعأ الو .. هرمأل هبتنأ

 « .. مكيف انل ةليح الف مكتمدخ ىف هسفن لذبي نمي

 | دلا ام. + لوقو ؛ اهنع ةففخت :لعج تيضغ اهار ملف"

 « ةيماسلا ةلزنملا هدنع كلو « ريمألا ةرعاش تنأو ىليل ا, كب نظلا



 كلا

 رم اميف ركمت تسلجو اهءابخ تلخدف « اهيلع ةهبشلا دادزت
 ثحت' اهنا ”تروتصت املكو' ..2 سارغلا نم ةلللا كلق 3 0

 احرف اهبلق جلتخا جاجحلا ركسعم نه تجرخو اهبيبحب
 ىتح هلهاجتو هيلع هرصب عقو املاح انسح فرع هناف ةجفرع امأ

 دمعف . مدقت امك ودع هنا جاححلا ىلا سدف « ىليل تجرخ

 ةجفرع جرخ سلجملا ضفرا املف ؛ ءاش ام هب لعفي نأ جاححلا هيلا
 هلاجر نم رشع ةعضب ثعبي نأ هاصوأو سرحلا سيئر ىلا
 امثيح هيلع نوضبقيو ةرعاشلا قيفر رثأ نوفتق حالسلاب
 « رصبلا حمل نم عرسأب هيلا قبس دق هللا دبع ناكو . هودجو
 . ًابخملا كلذ ىلا هب جرخو

 « ةحفرع ىلا اوداع نسح ىلع اورثعي مل املف سارحلا امأ

 اهوأرف اهيلا اوداعف « ءاسنلا ةيسخآ ىف اهناف « ىليلب *ىلا » : لامتف

 4 يات نأ اهيلا اوراكتاف 6 ةيبحكلا راوجب دنه عم ىثمنت

 « اهرمأ فاشكتا نم تفاخ كلذ تعمس املف . جاجحلا طاطسف

 اوتأ ىتح سرحلا عم تراسف ةعاطلا نم ادب رت مل اهنكلو

 « ريسلا اولصاوو هولخدي ملف « هبابق مالظلا دقع دقو طاطسفلا

 ةجفرع هردص ىف تأر رخآ اطاطسف اولخد ىتح مهرثأ ىف تلظف

 اهنكلو « ءاسملا كلذ رش نم هللا تداعتسا هتاآز الق 00

 سولجلا ىلا اهاعدف تيحو « ىقالت نمب ىلابت ال ةئيرب تناك
 <« .. 7 ىلل ا كتيوار وه نيآ> : ايل لا

 آشن ملف « فشكتا نسح رمأ نا تكردأ هلاؤس تعمس املف
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 اا كفه زخ ىلع تعلطا اذاو' ء« كتراشا“ نهز ىنافأ ءىت

 ىلا » : هل تلاقو « هتفقوتساف جورخلاب "مهو كلذ لاق « هب

 0010 كلا ناكملا كلذ "قر هذحو :انيسح كزتقي تنك و 7: نيآ

 « .. 7 ماني نيأو .. 7 لكأي نيأ نمو
 ىنوك ..# هيلا دعأ ملو هتكرت ىننا نينظت له » : هللا دبع لاقف

 «.. هيلا جاتحب ام لك هل ربدأو هسرحأ ىناف , ءودهو ةحار ىف

 « اهسجاوه ىلا تداع جرخ املو « هتماهش ىلع ةيمس تنثأف

 اف نش قأو ةايحلا دبق ىلع نسح.ءاقن نم دكاتت. نأ اعرم دقو

 00000 ١ د اسم ف تدلموتو ع اهنم ةبزقو اهيف هتبغر
 هللا دبع تعبت دق تناكو هللا ةما تدانف « ىليل تركذت اهنكلو

 تاع اهيدانت اهتديس تعمس املق «٠ نسح رمأ ىف ةيصوتلا رركتتل

 ”ااار رثك) :.ف ئليل ىه نبأ 9 : ةسسااها تلاقف «ةعرش

 ىهو تداع مث تجرخو « دنه ءابخ ىف ىه » : هللا ةما تلاق

 « .. اذحأ ءابخلا ىف دجأ مل » : لوقت

 « 7 امهنع مدخلا ىلأست ملأ » : تلاقو « كلذل ةيمس تبجعف

 تجرخ ادنه نا ىل تلاقف « ةمداخلا تلأس » : هللا ةما تلاق

 3 اهنع لارثسلل ىليل تءاج مث ؛ ةيبخألا نيب ىشمنتتل بورغلا دنع

 « دعب ادوعت ملو « اهرثآ تفتقا اهدجت مل املف

 00 د01 2 لكلا اقه أف ناهد ناو > - ةنمس كلاتف
 اديح تالعاس اهنأل ىليل ىلع ضبقلل ثعب دق جاجحلا نوكي

 0 ادع كحلا ىق تغلان اذا ةيس تسفخو 6 ركدتلا ىلع



 افقي

 تجرخ املف « طاطسفلا ىف جاجحلا عم كدلاو ناكو . تجرخو

 جاجحلا بطاخي هتعمسو « ردغلا كدلاو هجو ىف تيأر ىليل
 اهتبوار نا » : لوقيو ىنيل ىلا هعبصأب ريشي وه اذاف « تيغصآف

 هفرع كدلاو نا تكردأف .. هيلع ضبقلاب راشأو «ركنتم سوساج

 هيلا جورخلا ىف تلتحاف . ةلاحم ال هلتق هب رفظ اذإ هنا تققحتو

 . ىسفنب هتفةرعو « ءابخلا اذه برقب سلاج وهو هتئج ىتح
 برخ ناكم ىلا هب تبهذف كلجأ نم ءاج هناو انه كنا ىنربخأف

 كيلا ىنا نا هتدعوو 6« هللا دحأ ىدتهي ال « ركسعملا انه ءارز

 .. « نجسلا نم رارفلل ةليح رئيدنل هرمأ ىلع كعلطأو

 هل

 ةحفرعو ىليل

 اهائيعو « قوشو مامتها ف تصنت ةيمسو ملكت هللا دبع ناكو
 ىلع اهلاب نآمطاو « ثيدحلا رخآ ىلع ءاج املف . هيف ناتصخاش

 . هللا دبع اي كيف كروب » : تلاقو اهسفن تجهتنا « اهبيبح
 كل انلعج كدب ىلع ةاجنلا انل حبتأ اذاو ؛ تنأ لجرلا معن

 2+ . الو لوح الق الاو « انتداعس نم اظح

 دبال نكلو « هللا ءاش نا ةسرق ةاحنلا نا » : هللا دبع لاقف

 ىققوم ىلا دوعأل نآلا فارصنالاب ىل ىحمساف .. ربصلا نم
 ىف ”ىلا_تحتجا. وأ ءئش ثدح اذاخ « ئرمأ.ىف اوهتش 0



 نر

 اىالولل ركذ هف سبل هئا ملعأ انآو باتكلا كلذ هل تجرخأ

 رييزلا نب هللا دبع ىلا ديزي نب دلاخ نم باطخ وه امناو « نسح
 تاكلا اذه ىلع ترثغ ىنأب ترهاظتف « اهوحن.وأ ةبطخ رمآ ف

 هلا ناتكلاب تتخو>« هلماح :تلتقف هرمأ ىفإ تهبتشا

 نسحأ هتليبق نم ىنا ملعي وهو ىنم كلذ جاجحلا عمس املف »

 ءاسف قو . نيرت امك هسرح نم ىنلعجو « هنم ىنبرقؤ نظلا ىب

 هيلع تصصقف « 7 ناتكلا اذهب تبتأ نبأ نم » : لاقف طاطسفلا

 انل ودع ناتكلا اذه بحاص ثنا » : لاف « هتركذ امك ربخلا
 عدلا نأل حجنتن مل اننا رهاظلاو « هلتق انلواحو ةنيدملا ىف هانفرع

 هلوق تعمس املف « 7 تنآ هتلتق لهف « انيلا دعي مل هلايتغال بهذ

 : تلقف ةلمحلا مامتا ىلع تلوعو « ىالوم ةايح ىلع تننأمطا

 سايلب اباش تلتق ىننكلو « هتلتق ىذلا وه ناك اذا ملعأ ال »

 تكلل ارز 2 7لاقخ-6  ىال وم تافص نم نرش ام هل تركذو 4 اذنك

 كوبأ ىناندأو < امش كلخم ده لاح ىأ ىلعو « ىدارم تققح

 علطتسأو لاوحألا دقفت انأو سرحلا ةلمح ف تادكم او

 # ةيليخالا ىليل عم راهنلا اذه ق ىالوم انعءاج ىتح « رابخألا

 ىنفرعي نأ تدرأ انأ الو « ىل وه هبنتب ملو هتفرعف  ركنت دقو



 ضر
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 « هيلع سأبالو نيمأ ناكم ىف هنا ىتالوماب معن » : مداخلا لاق

 2' نمرجللا. ةرمز  ق كسفن تلخدآ فيكو » :.ةسئن كلاَقف

 « 7 ىدلاو ىلعو جاجحلا ىلع كرمأ ىلطنا فيكو

 00 0 ع اهتصالخو « ةليوط قتناكح 50 مداخلا لاق

 هجرثخ ىلع ترثع دق تنكو « ةنيدملا ف نسح ىالوم ءاقل نم

 باتكلاو « ريبزلا نب هللا دبع ىلا ديزي نب دلاخ نم باتك هيفو
 كا ءىجملا نم اريخ رأ مل .. هبحاص ىلا هلاصيا نم دب الو ىرس

 هنلا ثملسو هتبقل  اهيلا ىتقس دق نست ىالاوم ناك اذ[
 باتكلا تلصوأ هدجأ مل اذاو . رييزلا نبا ىلا هيطعيل باتكلا

 لاجتر نا تملع ةكم نم توند اذا ئتخ ةنيدملا نم تكرق 1|

  لوخدلا دحأ عيطتسي الو « بناج لك نم اهب نوطيحي جاجحلا
 ىف لاتحأ نأ ىل حالف .. باتكلا كلذ ىعمو انأ ةصاخبو « اهيلا
 ىلوخدو « ىديس نع اربخ مسنتآ ىتلعل جاجتلا رك 0
 ريثك وهو « فيقث نم جاجحلاو « فيقث نم ىتنأل نيه ركسعملا
 جاجحلا نا ملعأ ىننكلو .. لبق نم ىنفرعيو هتليبق ىف ةقثلا
 تمزعف .. ىلتقب رمأيف ىرمأ ىف هبتشا اميرف « ةيهاد ديدش لجر
 . دعب هنم اعفن ىرأ ال انأو « هيلا باتكلا كلذب برقتأ نأ ىلع

 عالطتسا نم جاححلا نم ىبرقتب تنكمت امبرو .. ىالوم عايض

 ىنأب ترهاظتف .. ىالوم رمأ ةفرعم ىلا قفوأ ىتلعل وأ « ربخ

 تبلطو هركسعم تنجو « همه لاب ىذ مآ ىف جاجملا 0|
 مث“ . ىنفرع ىسنب هتفتزع املف « ىل نذآأف ارس هب ولخآ نأ

 فسوبي ند جاجحلا 16
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 ى» ... نسح ىالوملو كل مداخ

 هللا لع هنا تقرع © ههجو ىف .تسرفتو هتوص تعمس املق

 « .. 7 هللا دبع » : هيف تحاصف « نسح مداخ

 « هللا دنع كمداخ ىىنا .. ىتالوماب معن » : مداخلا لاق

 00 انشا اذه ىلا كن. ءاح ىلا امو. »-:! ةيميتس. تلاق

 تلاق « + نولوقي امك ةايحلا ديق ىلع وه له .. نسح نأو

 اهعومدب تقرشو كلذ

 نكأ ملو « ةايحلا ديق ىلع هنا ىتديساي معن » : مداخلا لاقف

 ”ا00 نم تيس دك اتنكو .. ةعاسلا- هذه:ق الا كلذ فكرعإ

 « هلل دمحلاف .. هب ىلع .معنأ هللا نكلو ؛ كلثم

 منيل وك نتا 25 هيف لاذ

 كا ناكملا اذه نم ةبرقم ىلع ءىبتخم وه » : مداخلا لاق

 سدف كوبأ الا هل هبتني ملو اركنتم ءاج هنأل « دحأ هاريال
 مزعلا اذه ىلع انأ تعلطا دقو .. هبلع ضيق نأ ريمألا ىلا

 اذه برقي ًابخم ىلا هب تجرخو « ةديكملاب هتآبنأو هيلإ تعرسأف
 اهب ناجرخت هليح ءىبهن ىتح كلذب كئبنأل تئجو « ركسعملا
 « امكتمدخ ىف انأو « ناءاشت ثيح ىلا

 هحماس ال .. ال « ال .. ىدلاو هللا حماس » : ةيمس تلاقف

 مسا هركأ تحبصأ دقل « ءالبلا نم هانا انموسي ام ىلع هللا

 ام « ىبراب هآ .. ةلماعملا هذه لجأ نم هاررأ نأ هركأو + ةحفرع

 01 نداف قف نسح لع ىلا لق... هللا دع -.2 ةليحلا' ام ..9 لفعلاا



 7 ا
 نيك اا
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 < اهدحو هللا ةما الوأ تمدقتف . هوجولا زيمتف نيمداقلا ىلع

 تنيبت اهنكلو « ءابخلا نم تاوطخ دعب ىلع افقاو لجرلا لظو
 تلح 5 هتف تم ءايفتف ل: جاجحلا سرح سابلب وه اذاف هتفايق

 تكردأ دق هللا ةما تناكو . اهرثأ ىف هللا ةماو ةعرسم ءابخلا

 : ةلئاق اهتردتباف « لجرلا كلذ رظنم نم اهتديس بارطضا

 « ريخ لوسر لجرلا نا « ىتالوماي فاخت ال »
 « 7 نمم » : ةيمس تلاق

 « نسح نم » : اهتوص تضفخ دقو هللا ةما تلاق

 « لخديل » : تلاقو « اههجو ىف ةتغبلا تدبف

 كا

 تاوطخا د اع

 « سرحلا سال هيلعو ؛ اهعم لجرلاو تداعو هللا ةمآ تحرخف

 سانلا رئاس سبالم نع ذئموي زيمت دق دنجلا سابل نكي ملو
 ضاخ.'سانل :هل ناك دقف ءازمألا سرح امأ ::اظوحلف |(

 تامالعب مهزيمو « مورلا نم سرحلا ةركف سبتقا ةيواعم نأل
 ناتطض اهاتتكرو لجرا>لاخقتسالاةشلبس تشد |

 هرظنم نم اهبارطضا مظعل
 : ضخم توضب اهل لاقو.« مارتجاب اهانح لكم انلظ

 ,ىناف « سابللا اذه كفيخي الو « ىتالوماي ىرمأ كجعزيال »



 ا

 7 نأ ىلاو .. 7 ناهذلا اذه

 ءاج دقف « لاب ىذ رمأل هباهذ نوكي نأ ولخبال » : ىليل تلاق

 اذه رداغ دق هنظأ الو .. كتنّؤرب ىفحب هنا قدصيال وهو ىعم

 . هعوجر' بقرتنلف « ةليللا دوعي هلعلو . هنم مغرلاب الا ناكملا
 «ركسعملا اذه ىف برغ انسح ناف .. قيفرلا كلذ وه نم نكلو

 « 7 هوفرع فيكف !ركنتم هيلا ءاج دقو
 .ف تقرغتساو « ةقرطم ىهو ةيمس تثكمو ءامخلا الخد مث

 انسح تنظ ميسنلا به اذاف « اهعمس تخاصأ دقو سجاوهلا

 متكت ىعو « دنه ءابخ ىلا ىليل تجرخو . اهبلق برطضيف امداق
 [كيدح اف علطتتست اهلعل يشف 41

 اهتقحو ق يك ئه تناك 52-9 هللا هيا" «تذانك 0 اه

 . اهيلفق تانتوثئكم فرعت اهدحو ىهو « اهنازحأ ىف اهتيساومو

 اهبجي ملف ءادنلا تداعأف « اهتءاج الو اباوج عمست مل اهتدان املف
 عقونت ثيح ىلا تجرخو « ةليللا كلت نم هللاب تذاعتساف .. دحأ

 ىناثلاو « امهدحأ هللا ةما : نيحبش مالظلا لالخ نم تأرف اهارت نأ

 وه رخآلا حبشلا نا اهيلا ليخ هنأل اهبلق قفخف .. لاجرلا سابلب
 0 للا هما » : ةلئاق ىدانت نأ نع ربصت ملف « نسح اهبيبح

 . © لجع ىلع ةمداق ىنا ىتالوماب كيبل » : هللا ةما تلاقف

 دعت ملو ةيمس لاب لغشناف ؛ لجرلا عم ةفقاو تلظو « كلذ تلاق
 اهوحت نيمداق امهتآرف .. امهوحن ريسملاب تمهو « اربص عيطتست

 جارسلا رون عقن ىتح تعسوو « ءابخلا بابب تفقو ىتح ترقهقتف



 ا

 ! ةيناث عاض

 ادب رت مل اهنكلو « هقدصت الو ىليل لوق عمست ةيمس تناكو

 ع اهتابخ برقب انسح نا تعمس امنيح ةصاخو « هقبدصت" نم

 لبللا ناكو  جراخلا ىلا ترظنو ءابخلا ىف قش ىلا تلورهف

 اذلا اك ماخ هللا ةما كداتخاةادجأ رت ملف # هباق لدسأ ذك

 تلاقف « ةجرسملا ىلع هتعضو ىنتح تلخدو جارسلا ترانأ كفو

 « 7 ءامخلا اذه لوح :اسلاج ادجأ تنآر له > : ةسش انا

 اراس نيلجر تدآر ىنئكلو © ىتالوماب الك »::.ةمداخلا تلاق

 6 0ك تعللا نم اجرخو اعم

 نت انا رح امهدحأ عم تيأر له » : ىليل تلاقف

 « ابارج لمحبي امهدحأ تبأر ىننظا » : ةمداخلا تلاق

 ملف ءابخلا باب نم اتلطأو « اهرثآ ىف ةيمسو ىليل تعرسأف
 رت ملف هيف هتسلجأ ىذلا ناكملا وحن ىليل تلوحتف « ادحآ ايرث

 نمو « هباهذ سسس ىف ةركفلا تلمعأو « اهدب ىف طقسأقف ارثآ هل

 : لح ىلا دتهت ملق هب راس ىدلا لجرلا وه
 نم تققحت اهنكلو + ىليل لوق ىف كش اهرماخف ةيمس امأ

 نم اهنيبج ىثغ امو مامتهالا لئالد نم اهينيع ىف ادب امل اهقدص
 تينت نوكم نا ئسع اذام 6 : اهل تلاقفد«:ضاقألا 00
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 © كلذ: ىف ىل لمآ الف انه امآ . ىقباو

 « ةيمس اد لمألا ىعطقت ال » : ىليل تلاق

 0١" لانآ تنقل : .اهنع ففخت اهنا .تسحت ىهو ةيمس تباجأف

 ملاعلا اذه ىف ىباذع ةدم ناف « هعطقأ مل مآ « لمألا تعطقأ

 اذه لظ اذاف « برحلا هذه ءاضقنا نم دب الو .. ةريصق تحبصأ
 ام نكلو .. تام اذاو « ةرصلا هذه ىف ىئاود ناك ايح ةيغاطلا

 « 7 ىدحو ايندلا هذه ىف ىئاقب نم ةدئافلا

35 
 .تبش اذا » : اهتوص ةنغ ىف دجلاو تلاقو اهمالك ىليل ترعطقف

 « اتيح لاز ام انسح نأل كدحو نينوكتال كناف  ةايحلا ديق ىلع

 هجو ىف سرفتلا ىلا تداعو © تتعب كلذ ةيمس تعمس املف

 : تلاقو « اهسلجم نم تبثوف اهينيع ىف ايداب دجلا تأرف « ىليل
 .مءاقب ناف قاب هنا ىلوق ... هئاقس ىنيللعو هركذ ىديعأ هللاب »

 : تلاق مث « تكبف امهتوص قئنتخاو كلذ تلاق « ! .. ىنييحب

 : مالحألاب للعتلا نم ةلئااملا ا نكلو 2

 .نآ دقو « ةظقي ىف نحن امناو ملح ىف انسل » : ىليل تلاقف

 ©(, ءابخلا اذه نم ةبرقم ىلع كراظتنا ىف هنا .. انسح ىرت.نأ كل

 ادعاوتتو » : تلاقو اهتوص تضفخ مث « ايقالتتل كيلا هوعدأسو

 .ءىجم نم فوخ الو . ركسعملا :اذه نم هف نآرفت تقو ىلع

 ,ىتأيال اعبط وهف « همسقأ ىذلا مّسسقلا ببسب ةليللا جاجحلا

 . « هئاسن مايخ



 كم

 هعنمف .. ةيضاملا ةححلا رخآ ىف ةبعكلاب فوطب نأ دارأ هنألخ

 برقي الو هنع حالسلا عزنيال نأ مسقأف « كلذ نم رييزلا نبا

 )١( « هلتقي ىتح بيطلا الو ءاسنلا
 امثيح هحالسب الا جاجحلا ىرت ال تناك اهنا ىليل تركذتف

 « نسح ردص حرش هنأل ربخلا اذهل ت“رسو « اراهن وأ اليل.« ناك

 نيلوقت فيكو » : تلاقف « اهتاجن ةيفيك علطتست نأ تدارأ مث

 « ؟ ةاحنلل ةليسو تريد كنا

 تلح ةريغص ةرص هنم تجرخأو اهبيج ىلا أهدب ةيمس تدمق

 « جرد لكش ىلع تفل قر نم ةعطق امهلخاد ىف اذاف اهتدقع

 بتكلا اوفلي نأ اودوعت مهنأل باتك اهنا ىليل نهذ ىلا ردابتف

 اهعباصأ نيب قرلا كلذ لواننت ةيمس تأر مث . ةروصلا هذه ىلع

 « ... ءاودلا اذه نم ىنيتأب جرفلا نا » : لوقتو

 ٍ « + كلذ امو » : ىليل تلاقف

 نم تققحت اذا ىتح هب تظفتحا مس وه » : ةيمس تلاقف

 ىفقالاآ :نآ وجرآ :قاككم ىلا ئب «تهذديف.« .هتلواتت .رطخلا عوقو

 . ©« هيف اننسح

 اذا كلوق امو » : تلاقف « رسلاب اهل حوبت نأ ىلبل تأرف

 « ...:9' ةايحلا: ديق ىلع تنآو: كشح تفل
 : تلاقو « حزمت اهبسحت ىهو « ىليل هجو ىف ةيمس تسرفتف

 ربخ رخآألا علاعلا ىف هايا ىناقل ناف « 7ىلا ةامحلا ىببحت ال »

 ك0 هه:



 نر

 « 7 هيدب نيب تنآو كب رفظي مل هنإ نيلوقت فيك ..+ ىلاؤس

 ك0 8 ١

 فاعزلا مسلا

 'اا شو .اهشعا ف رثاثلا اذه دقو ء اه سأر ةبمس تعفرف

 دقع نم مغرلاب ىب رفظي مل هنا ىليل اب ىنيقدص » : تلاقو

 ةليسو تددعأ دقف « ىب رفظي نل هنا ىقثو . هناسل قبس مسَنِق

 ..ملكتت الو قهشت ال ةتماص ىهو اهعومد تلاسو اهتوص قئنتخاف

 ادا اههلو ها رمذلا كلذ ىق اهل ةكراشم ىليل تدادزاف

 ةيأو » : تلاقف « اهبيمحح ىلا ةاحنلل ةليسو تدعأ اهنأ اهلوق

 « + نألا نسح وه نيأو 1 د ةلمسو

 نع اهسفت عنمت نأ عطتست مل نسح مسا ةيمس تعمس املف

 اهنكمطت نا مهت ىليلو بحئنلاو ري اهباوج ناكف « ءاكبلا

 رس ىنع ىقخت ال ىننيبحت تنك اذا » : تلاقف « اهرس عالطتسا

 ةمداخ انأو ٠ ةكراشمو ةدعاسم لك ننم تارا دفنا ءرعألا اذه

 00 ادس ندع ىفحتال .. قل وق :..ىتاح نم ةمسن خا ىلا كل
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 + كلذ برغتست ملف جاجحلل دنع ضغبب ملعت ىليل تاكو
 نم نيكشت كارأ » : ةلئاق ةيمس تباجأو ةصرفلا تمنتغا اهنكتلو

 كب مرغم وهو « سمألاب الا هيفرعت مل تنآو هتوسقو جاجحلا
 غ كين سفط نيح ابيظع اًروف اف ا هيل |

 نا هب رفظي نلو ءىشب رفظي مل » : هلئاق اهمالك ةيمس تعطقف
 . « هللا ءاش

 هيدب نيبو هراد قف تنأو « نيلوقت امل ابحع » : ىليل تلاقف

 .. « اراهنو اليل

 . دنه مامأ هب حوبت نأ ديرتال ارمأ متكت اهنا اهينيعب تراشأف

 « نأش ىف اهتبطاخم ديرت اهنا ترهاظتو « اهلوق ىليل تبرغتساف
 اهتمداخ هللا ةما امهتلبقتساف .. ةصاخلا اهتميخ ىلا اهب تلخدف

 كح رج انفتح هيف ءةليهل اماطا ص تئاكم 0
 نيدعوتت كتأر » : ىليل تلاقف .. نوئشلا ضعب حالصال ةمداخلا

 نم هل امع الضف « ىعرشلا كجوز وهو هنم نيئربتتو جاجحلا
 « ..7 ءىشب رفظي مل هنا نيلوقت فيكف .. كيلع ذفانلا ناطلسلا

 ضرأ:ى لدخبلا تعش قم نثري قلع: تسلل دق ةيمس 0

 عمست ىهو اهتاينث حالصاب لغاشتت ةداسو اهيدي نيبو « ةميخلا
 هجو ىلع ةتغبلا تدب اهلاركس نم ىليل تغرق املف . ىليل مالك
 ىلا رظنت لازتال ىهو اديدش اعاقتما اهنول عقتما مث « ةيمس

 اذه بس علمت الو. هيرمتستو كلذ زيدتت«نليلو 0
 ىلع ىنبيجت ال ةتماص ةيمس ىوأ ىبللاب ام » : تلاقف « لاعفنالا



 محل

 )00 اشتر حبسا الآ 0

 ىتيهو « ءىش ىأ وأ اعبات وأ كل امداخ ىنيلعجا .. كعم ىنيذخ

 ©« ةفسا ىرأ ىف ليسا

 د ىتح ىرتأآ ىف نس ».: هل تلاقو + هيلع ىلبل تقفشأف

 ىتح بارجلا اذه ىل لمحت كنأب رهاظتو « ءاسنلا مايخ برضم

 كل رّدأ انلصو ىتمو « اهيلا نورئاس نحن ىتلا ةميخلا ف هعضن

 « اهبطاخنو اهدهاشنل ةليح

 ةيؤرل هقوش ليبس ى رطخ لك ىسنو ؛ احرف هبلق صقرف
 هلوحو باوبأ ةدع هل ءامخ ىلا الصو « ةهينه دعبو . .هتبيبخ

 هل تلاقف « جاجحلا لهآ ءابخ هنا ملعف « ةريغص ىرخأ مايخ

 ١. ©« لخدا كتوعد ىتمو « ةلخنلا هذه تحت ثكما » : .ىليل

 هللقو كانه نسح سلجف 6 بيغملا وحن تلام دق سمبقلا تناكو

 ناتعئاش هانيعو قدب
 مسق ةأرما لكل ماسقأ وهو # ءابخلا تلخد اهناف ىليل امأ

 تقرافخ ىذلا مسقلا تلخدف  ةيبخألا ءانب ىف نرعلا ةذاع ىلغ

 .ناملكتتال اهناج ىلا ةتكتم ةيمسو ةئكتتم ادنه تأرف : هيف ادنه

 ديف هحو ق' قليل تسسناق 6 اهاتلستساو اهب :اتبحر:ىليل اتأوراملف

 ىلاب ام » : تلاقف اهنع ففختو اهيزعت ةيمس تناكو « اضايقنا

 © ؟ ىبضغ !دنه ىرأ

 نوكي الو ىتاعلا ملاظلا اذه نم برتقي نم » : ةيمس تلاق
 هل لهاو هتايبت ىلع اهب لقثال ةليصو كرتاال هنا. < اضنقتم



 "ا
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 6 هسلجم ىف نم ىلا ةتافتلا هنم تحال « هيلا رظني وه امنيبو

 هحراوج لك تبرطضا ىتح هيلع هرصب عقب مل الجر مهنيب ىآرف
 هآر دقف « ةجفرع وهو « ال فيك .. هتنّؤر نم هللاب ذاعتساو

 هلو .. ىغميو ىضقي « هلهأ نيب هسولجك جاجحلا ٍباجب اسلاج
 ةصاخبو « رثأتلا ةدشل ةدعر نسح تلوتساف . لوطلاو لوحلا

 « ةيمس هتنبا ةيحضتن الا بصنملا كلذ لني مل ةجفرع نأ ملع نيج

 هنكلو . هنم مقتنيو هب كتفي نأ هسفن هتثدح ىتح هفطا وع تجاهف

 اذا راطخألا نم هب طبيحب ام كردأو هدشر ىلا داع نأ تليف

 الثا كييعملا جراخ ىلا ههجو لوكحو « هلهاجتف هرمأ فشكتا

 ربديو هقرعيف ةحفرع هاري نأ فاخو . هسفن ةئييخ دحأ فشكي

 ىتح هابتنا ريغب ريسي هنا رهاظتيب وهو ىشمف « ىرخأ ةديكم هل
 جاجحلا ةميخ نع دعب

 ىف قلعم بارحلاو اهرثأ ىف راسف « هيدانت ىليل عمس ةهرب دعبو
 نأ دعبو . اهتيوار هنا اهبناج ىلا هنوري نيذلا كشر امو « هفتك

 ةبيخلا :هذه ىلا. رظنا » : تلاق « ركسعملا ىف ةفاسا تعط

 « مهريغو ءارعشلا نم نيمداقلا ةميخ اهنا « ةيارلا هذه بناجب

 « كيلا ثعبأ وأ كينآ امثير اهيف ميقتسو



 الدزلا 4

 سارحلا كلذف نوهبشي « فويسلاب نوقطنمتي نورخآو بارحلاب
 هاخوت مث « مهنم كلذ اوسبتقا دق ةيمأ ونب ناكو . مورلا دنع

 عامطأو باهرا ةلود تناك امنا مهتلود نأل سانلل اباهرا مهل امع

 ىليل تشمف « الزنو لامجلا اخانأ بابلا ىلا امهلوصو لبقو

 بابب تفقو ىتح اهرثأ ىف ريسب نسحو اهل نوعسوي سانلاو

  اهوعدي وهو داع مث اهل نذآتسي فوقولا دحأ لخدف .. ةمخلا

 00000001 يوك قاوهو فرقؤلا ةلئح قف ندنح لطو تظدف
 عيطتس ثيحب فقوف .. هلامعأ مظعبو هب عمس ل

 ةداحس ىلع اهردص ىف سلاج وه اذاف . ةميخلا باب نم هتيّور

 آلت نذكف ىلع فيسلا مضوو جرت دقو 15
 بحر دق ىليل تلخد امل هآرو « هبنج ىلع هرادأو هيفتك ىلع هاقلأ

 ناك جاجحلا نأل « نوكي نأ عقوتي ناك امم قرأ توصب .اهب

 )١( . اريثك عفتريف ةباطخلا ىف ضافتسا اذا الا توصلا قيقر

 نينيعلا (') شفخأ وه اذاف + ىليل بطاخي وهو هيف نسح سرفتو
 عقاولاو . كحضلا وأماستبالل اليم ههجوىف ىري ال هجولا بطقم

 .. اكحاض ىرشب ناك ايكحشنإ

 ا ا

 نييبتلاو نايبلا (؟) ثلاثلا ءّرجتا  ديرفلا دقعلا )١(



 لاق

 كِلدلُو .. ىده ىلع هنأ كفتس هتكلاو © ال5 221

 « .. توملا ىثخي ال ةناق

 « 7 لبجلا اذه ىلع هارأ ىذلا ام » : نسح لاق

 اذه ىلعف 7 :ةبعكلا ىلع راجحألا عوقو رت ملأ » : ىليل تلاق
 داس صا ص 2

 .. دنجلا نم ةليصف تاقينجنملا عمو . ةبعكلا ىلع اهنم ةراجملا
 00 ا نا نسح لاق

 ذا « هندب رعشقا اهمسا ركذ املو « + ةيمس مهعمو جاجحلا ءاسن
 هئهذ ىف تركمف .. جاجحلا ءاسن ةلمج نم تحبصأ اهنا هل ىءارت

 ةولخ ىف جاجحلا روصت نيح اميس الو ؛ ةريغلا لماوع نم ناولآ

 بيقر اهيف امهيلع سيلو اهعم

 3 36 ٠
 نآآلا نورئاض نحن :٠» تلاقف « نسح سفن ىف ام ىلبل “تكردآو

 « مايخلا هذه طسو ىف ةمئاقلا ةريبكلا ىهو « جاححلا ةميخ ىلا

 جرخأ مث ه مالكلا نم ىنرضحب, امب هتمهم نع هثدحأل انأ لخدأف

 نامعنلا “تنب دنه لزنم ىلا بهذأو « هفرعأ ناكم ىلا كب ريسآو

 ناجرخت ادعوم برضنو .كربخ اهيلع صقأف « كانه ةيمس ىرآو

 لمألا كلذب نسح ركسف « ةحض ريغ ىف ركسعملا اذه نم هيف

 . ادعي ناك تا

 مهنأل امهن وضرتعي ال سارحلاو ركسعملا ىلا الصو دق اناكو

 ىلع البقأ ىتح الاز امو . جاجحلا نم نذاب ىليل باهذ نا اوملع
 نوججدم سانأ اهمامأ ادومع رشع ةعضب ىلع ةمئاق ةريبك ةميخ
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 جاجملا ركسعم

 000017 الا هيوقراعت هل نطفي .ال:ثيحب هبايث نسح لدي مث
 « دئاصقلا ضعب اهيلع قرلا نم جاردأ هيف ابارج لمحو « قيقدلا

 00000 | لأ تنكراو هتسقلت كفو! تداع تح قيل رظتني ككل:
 مداخلاو اراسو هلمج وه بكرف .. مداخ اهباكر فو ؛ لاجرلا

 ناوفص نبا قاكو © ناوفص»ىنفاء كس اتم ىتحب امهءازوت ىتم

 هايحف هفرعف اهقيفر ف سرفتو .. اهفرعف ىليل ىأرف بابلاب افقاو
 0 تا وع رز -3لاك 6 7 نيا ىلاو زز0: ناؤفص نبابلاقفءنسح

 « قيفوتلل اليس دجأ ىتلعل 6 ىعتسلا

 ى» احاحن ىقلت كنظأ ال » : ناوفص نبا لاق

 اجرخو ناوفص نبا تيب نع ادعتبا نأ ىليلو نسح ثبل امو
 ملف ىليل اوفرعف اهلوح جاجححلا لاجر امهاقالف « ةكم نم

 جاجحلا ركسعم ىلع البقأ ىتح نيرئاس الاز امو .. اهوضرتعي
 مايخلاو هقوف قفخت مالعألاو ركسعملا كلذ ىلا نسح رظنف

 : لاقو هينيع ىف جاححلا رمأ مظعف « ةديعب ةفاسم ىلع ةدتمم

 اا ىلاو .. ةلاحم ال: ىتاعلا اذه فلاحيس رصنلا نا يل[
 ارورغم هنينظتأ . ريبزلا نب هللادبع ريصم تروصت املك ىبلق

 .. « ؟ هسفنب



 كيلا

 حضاو امهنيب قرفلاو .. هركسعم تيأرو جاجحلا ركسعم تيآر
 « ءىش لكو ةدعلاو ددعلا ثيح نم

 نبا باحصأ ىسأر ىنيعب تيأر دقو » : الئاق نسح اهردتباف
 ؛ هتاوقأو هتاوق تدفن دقو « هنع نولخت» هلهأو هتوخاو رييزلا

 « ةلاحم ال هيدب نم جراخ رمألاف

 ةرئاص ةفالخلاو « نسح اب ةبلاغلا ىه ةوقلا » : ىليل تلاق

 0 دقو « لاومألاو لاجرلا مهدنع نأل .. ةيماد نا ل

 « ءالؤته رمأ انمهي ال نحنو « لببس لك ىف رادقألا
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 « ةيمس رمأ الا نآلا ىنمهي ال » : الئاق اهمالك نسح عطقف

 عرسأو اهكرتو كلذ لاق « رفسلل ًايهتأل دحسملا ىلا عرسأ انآ اهف

 لخر ناكد بابب افصلا راوحب اسلاج الالب دجوف « دحسملا ىلا

 صتقف .. دجسملا الخد ىتح لالب هعبتف « ةشمقألا هيف عيب ىسراف

 ركسأآو « جاجحلا ركسعم لوخد ىلع همزع هيلع نسح
 كلذ نم ضرغلاب

 « ىالوم اب كتمدخ ىف نوكأ » : لالو لاقف

 ولخت ال ةمهم ىف مهاذ ىنكلو .. كيف كروب » : نسح لاق

 « نالجرلاو لجرلا ىنعفنيال اهيف ىرمأ فشكنا اذاف + رطخلا نم

 امئاون ٠ قيفوتلا كلذ لايقتسا ىلع رداق ىدحوب ىناق 00
 ىف ىنبلطاف ىنتاأطبتسا اذاف « مايأ ةعضب انه ىقبت نأ كنم وجرأ

 . ةيغاطلا اذه 2000



 مْ

 6غ سمألاب تئح كنا ىنوربخأف كنع تلأس تئج املو .. ةتامح

 ا ا 1 هنكلو < ىضرلا كياحآف دلاخل :ةلمر تيظَخَو
 .. ىح كنأل الوأ « افعاضم ارورس تررسف : برحلا هذه ىغقنت

 نآللا ىأرلاف « اهلجأ نم تئج ىتلا ةمهملا ف تححن كنأل ايناثو

 لكل نذل ) قتوار كلعجأو « جاجحلا ركسعم ىلا دوعأ نأ

 (هنع اهبيوريو هراعشأ ظفحيف هقفاري ةيوار برعلا دنع رعاش

 ىتمف « ةيمس ىلع هسفانت كنأ هل رطخب الو كفرعي ال جاجحلاو
 00 ةلكن رمآ قف لاتحت نينمآ ةف اتمقأو ركسعملا ىلا“ انلضو

 : 1101 نكح

 نيدو

 انب مله .. اعم نذا بهذن » : لاقو « اهيآر نسح نسحتساف

 © لاحلا دع ىلع ريصا ال ىناف ء نأ |
 نيقاطنلا تاذ عدوأ انأو « دحسملا ىلإ ىئمنسا"» < ىلبل تلاق

 . © كب قحلاأو

 راد ام عالطتسا ةيمس ثيدح ىناسنأ دقل » : نسح لاق

 « ميلستلا وأ حلصلا رماه ريدزلا نبا نيدو كاك

 000 الفم تدحتا نأ لق نيه ىلع تنك ا“ ”: ىليل لاق

 نيفاطنلا تاذ ءامسأ همأ تنأر ئننكلو « لبقت نل هنا :ترددخحلا

 ىلع اهربصو زوجعلا هذهب ةبجعم ىنا . كلذب هنم قلعت رثكآ
 هضرحتو هعجشت اهنبا حاجن نم اهسأي عم اهتبأر دقف « هراكملا
 دقو « هتانث نم ةدئاف ىئرأ ال ىننكلو ..“هتوعد ق:تاششلا ىلع
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 ..! ادمع رطخلل اهضرعت كناف كب ةيمس حرفتل كتايح ىقبتسق
 فرعأ ىناف .. ديرت ام غلبت«ىتح كتمدخ ىف انأو « رمألا ىف ركصبت

 مقنأ ىنأ امك « ناعمتجي ال نيبيبح ىرأ نأ ىنعوسيو بحلا ةميق
 قربأو تدهنتو كلذ تلاق « .. امهنيب قيرفتلا ف ىعسي نم ىلع
 .. اهينيع ىف عمدلا

 بحب تبيصأ اهنأل « ىقيقح ساسحا نع قطنت اهنا نسح رعشف
 كنا هللاو .. ىليل اب كبف كروب » : لاقق « هنم اهوعنمو ةبوت

 «. ىلع ىريشأف.+ ةكراشملا هذهت ناصملا فصن ىتع 00

 ا 1 رااح

 جاجحلا ركسعم ىلا تئج ىنا كنع ىفخأ ال » : ىليل تلاق

 ىب بحرف « كولملاو ءارمألا ىلع دوفولا ىف ىتداع ىلع ةدفاو

 © هيلغ نهزعأ ىهو :. هلاسن ىدحا اناد "ىف نيتلا» جاجحلا

 6« بسنو بسح تاذ ةليمج اهنا « نامعنلا تنب دنه اهمساو

 اهتفرع املف « اهدنع ةمس تبقلف .. همرتحت الو هبحت ال اهنكلو

 تالقو. « ىتاع كلذ قش كدقفب تعمس املذ كلوح ثيدحلا راد

 جاجحلا ىلع تضرعف .. كنع اربخ علطتسأ ةكم تئج اذا ىتلعل

 ملعأ انأو « ميلستلا ىلع ريبزلا نبا ضرحأو ةكم ىلا ىتآ نأ
 تحت زقآ ىتح كلذ: تلعم  ئننكلو . ليحتسم رمآ ةياد ا

 فسوي نب جاجحلا ب 15
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 ىلا تفز اهنا روصت نيح هنكلو .. اهلجأ نم لتقلل هسفنب ىقلأ

 ةهرب قرطأف .. هقرحت ةريغلا تداكو « هيلع رمألا مظع جاجحلا

 « .. + ةقيقح جاجحلا ىلا تفز لهو » : لاق مث

 عم هراد ف ىهو « هيلا تفز اهنا كل تلق » : ىليل تلاق

 6« ير هكا ا رئاكت

 ”داا6 اهنا قدضأ الا. كلذ نم هلل ذوعأ > : :نسح لاق

 « 7 اهحت له .. وه فيكو هئاسن ىدحا لثم

 زوفيس هنأب ملحي نكي ملو « اديدش ابح اهبحي » : ىليل تلاق
 6« ارسق هيلا اهولمحف هتدعاس رادقألا نكلو « هديرت ال اهنأل اه

 « اهيلا ريطأ ىنا » : لاقو « هقورع ىف مدلا دمجو هندب رعشقاف

 « .. هلاخم نيد نمو « هتيب طسو نم اهفطتخأو

 انا نأ! ءنسح اا. ركضت » .::تلاقو < ةمالك ىلبل تغطقف

 « ةمكحلاب الا اهزواجت عاطتسي ال تابقع اهيلا لوصولا

 .. ىح انأو جاجحلا اهسمي فيك ؟ ةمكح ىآو » : نسح لاق

 01 . رتل ءئث ةنكحلاو ءىش للا . ةمكح جلا ىف سيل

 « .. ءاير الو « ةنهادم الو « ةسايس الو « ةمكح بحلا ىف

 امب اهملعل « توملا هيلع تفاخ هجايه ةدش ىليل تأر املف

 ملظ نم هملعت. ال ةصاخبو « راطخألا نم ةيمس ىلا هليسس ضرتعي
 ؛توملا ريغ هل باقع الف هيدي نيب نسح مقو اذاف « هوتعو جاجحلا
 ؛ ةمكح الو هيف ةسايس ال بلا نا كعم متاسأ » : هل تلاقف

 نأ نم الدبف .. هتبيبح لجأ نم هتايح ىلع صيرح بحملا نكلو



 « .. 7 هئاسن عم .. هئاسن عم هراد ف » : نسح لاق

 « هئاسن عم .. معن » : ىليل تلاق

 « ..: امكشدخ ىق قنامثركذ لهو » : نسحلاق

 نرد رخأ قتلا: ىعو + كلغ انيكبو كاتزكذ 8 2: ئلتلا

 « ةيسح لثالدب كلذ ىل تدكآو م كيرا

 ؟ ىتوم ىلع ةنيزح ىه لهو » : نسح لاق
 كركذ' نع. فكت ال ىف: كعم وهف"اهللخاامأ 3 5 ىلل دل

 ,شيعلا اهل انهي ال هناف كال نم اهسأب نم مغرلابو .. ةظحل
 : « كنودب

 ناك 13١2 : لاو « كلذ ةعاسٌم فنع نيسح ةركسآ ضف ١

 4 ىئاقل نم ةسئاب ىهو نيلوتس مال م

 . 9 ءاقللا وجرأ فيكف

 .كلذ تلاق « 0 > : ىلع كلا
 ىف ءاجرلا عضي بحلا نأ. ةلئاق  تدرطتما مث + تدهنتو

 . © سأيلأ عضوم

 6« 7 نذا ىبح ىلع ةيقاب ىه » : نسح لاق

 .فيكف .. كءاقل وجرت ال اهنا مغر .. معن » : ىليل تلاق

 ا ل يل
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 يس . .لومتابسفل تحياتي « 1لاهيق
 ؛اذا الا اهيلا هيعس ىف رصقم هنا سحأو « اهيلا باهذلا ىلع اربص
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 0000 الع ل51 الق .: ةراطتا.ىف اهدحو-ىلبل اهيف قأر ةفرغ
 6 2: 7 ةفصح نسح تنآ له » : هلك

 « 7 ىننيفرعت تنأو « ماهفتسالا اذه اذالو » : نسح لاق

 6« تلتق كنا ىل اودكآو « هثات كنا تعمس ىننأل » : ىليل تلاق

 زراف .. ىح نآلا ىتكلو ء لتقأآ نآ تدك » : نسح لاق

 « 7 جاححلا ركسعم ىف تنك له « ءىث لك لبق

 « .. معن » : ىليل تلاق

 « 0003 كانغ ةيس تيار لهوت» : نيبح لاق

 « اهتأر .. معن 2: ىليل تلات

 .. هقدصي ملو ؛ حيرصلا باوجلا كلذ عامس دنع هبلق قفخف
 « .. 9 ةقيقح اهتأر له ».: لاقف

 00دك ءداهسلك ودق ىتاروب اشار 37 : .ىليلا تلاق

 « اهل ىرج ىذلا امو « اهلاح فيك ىلوق هللاب » : نسح لاق
 « 7 اهرمأ نم مت اذامو

 تلمثح اهنآ ملعت ملأ .. ؟ ايندلا نع بئاغ كلعل » : ىليل تلاق

 ى» .. ؟ اهيلع دقعيل جاححلا خل

 دعصو « اديدش اجاعزنا جعزنا دقعلا ركذ نسح عمس املف

 مت لهف © تملع .. معن » : دلحتب وهو لاقو « ههجو ىلا مدلا

 . « 9 دقعلا

 هراد ىف نآلا ىهو « نيموي ذنم هوبتك .. معن » : ىليل تلاق
 . « هلاسن عم



 ذآ ةةييوينل را ى
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 ىذلا' ّرمألا ف تيضم دق نوكت نأ ةفاخم .كتعا نشتفآإل 40
 <« 'سمألاب : هل .كسفن تيدا

 « + ىنعت اذامو » : نسح لاق

 ى» جاجحلا ةضوافم ىنعا » : ناوفص نبا لاق

 6:7 ثدح :ئذلا امو > :ندصتاالا

 . ضرغلا كلذ لثمل ةيليخالا ىليل تعءاج » : ناوفص نبأ لاق

 احلص وجربي ال هنا ىل دكأ اباوج نينمؤملا ريمأ نم تعمس دقو

 رمأ اذهو .. ميلستلا ريغ وجري ال جاجحلا نأل « ةنده الو

 « انملع هنم. نوهآ تّوملاو « انذنع لكتما

 « 7 نآلا ئلبل ىه نيأو » :: نسح لاف

 دنع كل 2: دقو + :ءاسشتلا راد:ىف ئه > : ناوفض اا

 « اضيأ. اهدنع رسزلا تنب ةلمزو 6 نيقاطتلا.تاذ ال“

 فق ثغرأ' ىناف 2 + اهيل نل لبس نم لهؤ+» :نشكح الاف

 . (« اهكافل

 « 7 اهتيّؤر للطت كنأ اهريخأ له » : ناوفص نبا لاق

 « .. لعفا » : نسح لاق
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 لخدف « هعبتي نأ هيلا ريشي وهو داع مث ناوفص نبا لخدق
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 هرظن عقوف « ةلامجلاو مدخلا اهنيبو لامحلاو ليخلا طبارمب رم

 عرسأف هادانف « ريخلا هيف مسوتت ةيليخالاىليل مدخ نم لجر ىلع

 « + ناكملا اذه ىلا كب ءاج ىذلا ام » : هل لاقف « هيلا

 ى» .. ىتالوم عم تئج » : مداخلا لاق

 « + ىه نبأو 7 نالاءاته ىلل لهو.» 7 نسح لاك

 هف اهنظأو « هتيب ىف نينموملا ريمأ دنع ىه » : مداخلا لاق

 «( نقاطنلا تا ةندلاو
 « ؟ متيتأ نبأ نمو » : نسح لاق
 « جاجحلا ركسسعما نم )5 مداخلا لاق

 ماا ل دب أل قلب نأ هفلعل رثخلاكلذي نسحت رفشمساف

 دعب ملف .. ائيش اهنم تعمسو ةيمس تآر اميرو « ةقيقحلا ىلع

 عمس املك وهو . تيبلا جراخ ىشمتي لعجف « اهئاقل ىلع ربصي
 مداخلا ىلا داعف راظتنالا "لم ىتح « ةجراخ اهنظ اتوص وأ ةكرح

 « 7 اليوط جاجحلا ركسعم ى متمقأ له » : هل لاقو

 رولا عرست .ىتالوم تدر مث « ةليلو اموب انمقأ » : مداخلا لاق

 ادلإ انفرتسي الكل انقفاري نم اهعم جاجحلا لسرأ دقو « ةكما'
 . « اهب طيحملا

 ىف هتبغر تدازف « جاجحلا ةراشاب تءاج اهنا نسح كردأف

 ىأر كلذ ىف ركفي وه اميفو . رمألا ةقيقح عالطتساو اهتلباقم
 لبقأ « راصبألا تقالت الو . لورهب رادلا نم اجراخ ناوفص نبا

 هتنك دقف « انه كتنأر ىنا هللا دمحأ » : لوقي وهو ناوفص نبا
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 راصحلاب الوغشم ناك نيح ىلع « رمألا ىف اهافش ريبزلا نبا

 اذه ىف كنم باتك نع لأسي هتيأر ىننكلو « اضرلاب باجآف
 ؛ اذه لماح عم باتكلا ثعباو هيلا بتكاف تئش اذاف .. نأشلا

 كيلع مالسلاو « اريثك ىنمهب رمأل انه قاب انأو .. ةقث هناف

 .. < هللا هيك

 عرسأب ضما » : هل لاقو « ناميلس دلاو ىلا باتكلا ملس مث

 « ةكم لوح سارحلا كضرتعيب نأ رذحاو + نكمي ام

 فيكف « ابرآم ىنم اولاني ملو تلخد دقل » : ناميلس دلاو لاق

 « هيلا جاتحت كلعل « كتمدخ ىف الالب كرتآ انأ اهو .. ىجورخب

 نا ىارغ... همس ىف ىكمتلا قا داعو « هعدوو هيلع ىنتأف

 اهربخ علطتسي هلعل « اهنع ثحبي جاجحلا ركسعم ىلإ بهذي
 ناو « هيدل مظاعت رمألا ىف ركف املكو .. ةقيقحلا ىلع فقيف

 ءام ىف قرغأ هنأك همسج ضفنتا جاجحلا ىلا تّفز اهنإ روصت

 : اربص عيطتسي دعب مل ىتح سجاوهلا هذه لثمف ةهرب ىضق
 لبق نم بودنم هنا ةححب جاجحلا ركسعم ىلا باهذلا ىلع مزعف
 نوه اذن هرب. مل هنكلو « برحلا هذه نأشب ةضوافملل ريبزلا نبا

 جاجحلا رياخ اذا ريبزلا نبا بضغي الثل ناوفص نبا ةراشتسا

 ناوفص نبا تيب ىلا عرسأو هتعاسل ضهنف . ديري ال وهو هنآشب
 ةعاقلا لخدف .. ريبزلا نبا راد ىف هسمتلاف ؛ تيبلا ىف هدجي ملف

 ؛ داع وه امنيبو . ادحأ دجي ملفرسمألاب عامتجالا اهيفذاك ىتلا



 م لا

0015 

 ل

 للا اك

 كيلا جاتحا » : لاق مث « ةهرب ركفي وهو نسح تمصف

 « 7 اهذافنا ىف كل لهف « ةقشلا ةديعب ةلاسر ىف هامع اد:

 « :. ديسلا ىلا لو » : ناميلس تلاو لاق

 ء ديزي نب دلاخ ىلا « ماشلا ىلا ىه لب .. ال » : نسح لاق

 6 2:2 يس

 ىه امو 1 ىتمو هللا ءاش, نا :لعفأت » : ناملس دلاو لاق

 « .. » ةلاشرلا

 2 ىلا ةبمملاب قلعتي هيلا هبتكأ باتك ىه » : نبسح لاق
 « .. اهلجأ نم

 « كندي نيم انآو.... .سكأ » : ناميلسدلاو: لاك

 ( ىرصم جيسن ) ىطابقلا نم اليدنم هبيح نم نسح جرخآف
 ىلع سلجو « ةباغلا هذه لثمل هسج ىف املقو ةاود دعأ دق ناكو.

 ىف رصتخاو .. بتكب دحسملا تاداضع نم ةداضع فاحب رجح

 : هلوق هبتك ام ةصالخو مايألا كلتىف مهتاداع فولأم ىلع ةباتكلا

 ري ل[ هش دقق ع دعب .امآ .. :نسح نم ديزي نب دلاخ قلاب

 نبا ىلا كباتك امهيف تعضأو « ةنيدملاب تررم نأ دعب مارحلا

 تبطاخ دقف كلذ عمو . ءاقللا دنع اهيورآس ةصق كلذلو . رييزلا



 اناا

 :ةحفرع اهابأ نأل « هل ةجوز اهذخأ » : ناميلس دلاو لاق

 ىتلا ةلمحلا عم ةنيدملا نم تجرخو ترفاس نأ موي هيلا اهتفز
 « .. ةنيدملا لماع ورمع نب قراط نم اهباطي جاجحلا ثعب

3/6 36 
 لاحلل ركذتو < ذومجب هبيبصأ هناك قرظأ كلذ نسح عمس املف

 جدوه اهعمو « ةكم برق ةرام سمألاب ةلمحلا كلت دهاش هنا

 ذوعأ » : لاقو « هسأر زهو هصئارف تدعتراف « ناسراف هسرحب

 ىلا رظنأ فقاو انأو « جاححلا ىلا قاست ةيمس ىراأا

 . ؟ اهفرعأ مل انأو .. اهرصنأ فيك .. 7 اهرصنأ الو اهجدوه
 اهيبأ ىدي نم لب .. ملاظلا كلذ ىدي نم اهذاقنا نم دب ال نكلو

 « ..# اهاضري جاجحلا ىلا تقيس له .. هللا هحبق رداغلا نئاخلا
 دقف « اهنم مغرلاب الا تقيس اهنظأ ام » : ناميلس دلاو لاق

 « ةنيدملا ىحاوض ىلا لزنملا نم اهجارخا ىف لاتحا اهابأ نا تملع

 « كانه نيركسعملا دنجلل اهملسو.

 ,لبج فاجب مايخلا هده ىف انمامأ نآلا ىه نذا ,» :-نيسح لاق

 وآ « اهذقنأ نأ اماف .: اهيلا تاهذلا نم ىل دب ال .: سيبق ىأ

 « كلذ :ليبش قف ل

 دقو © كتراشا نهر ىنا' ىتاب ملعا » : ناميلس دلاو لاقف

 ف ىنثعت نأ تماراذاف ... كتمدخل ىسنت نيركأ ىنا كلل كلك

 « .. لعفاق اهب قلعتت رمأ



1 

 « .. ىنباب لاب وذ ىئارو ام نا » : ناميلس دلاو لاق
 ةمسا باصأ له .. لق .. + وه امو » : :لاقو نسح تغبف

6 

 ىلا تءاج اهنكلو ؛ ءوس اهبصي مل » : ناميلس دلاو لاق

 « هك

 0 عا 1. ف ءانعل ىلا تءاجن.» ةنشح لاح

 23ج
 فاوج 01 ىف نسسلحت اينو رسما >> : نامل كلاو) لاق

 الاخ دحسملا ناكو «  ربخلا كيلع صقأو 6 دارفنا ىلع دجسمملا

 نسحو ةيحان ىف اسلجف ؛ قينجنملا ةراجح نم افوخ سانلا نم
 نوكي الثل ربخلا عالطتسا ىف ”حلي نأ ىثخيب وهو ديدش قلق ىف
 اسلج املف « لاؤتسلا نع اربص عطتسي مل هنكلو .. هردكي ام هيف

 "0 5 د دمت اذقفإ ©: نآلا ةضس ىه. نبأ ...: هامع ا لقلت: لاق

 « ..  ةكم ىلا تءاج اهنا لوقت فيكو

 اهنكلو « ةكم ىلا تءاج اهنا ىنقدص » : ناميلس دلاو لاق

 . « اهجراخ ىف

 « .. 7 جاححلا دنع اهلعل » : لاقو « نسح هبتتاف

 « هدنع اهنا .. ىنباي معن » : ناميلس دلاو لاق

 نم دجسملا ف سيلو « لوقي ام ىعب ال وهو نسح حاصف
 00 اددجلاب فيكو !...اهدخأ, 2١ © قاميلت دلاتو ' ريغ ةعمتس
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 اذاف .. تلبقأ ىتح محازي لعجف « اهارب نأ بحأف )١( نيدلاب
 امشناحبو زاكع ىلع ًاكوتت تءاجو « اهرهظ ردودحا دق ىه

 سانلا 381159 ءاسع اهنأل قيرطلا 4 اهدشربو اهدنس لجر

 تابقأ اذا ىتح « اهب اكربت اهبوث 'فارطأ نولبقيو اهنم نوندب

 ىلع اولخبت الو هللا اوقتا » : مهل تلاق رادلا مدخ فقوم ىلع

 ماعطب ليفك هللا ناف ٠ قاوسألا ىف اليلق 0 ناو « ماعطلاب هدابع

 . « دعلا

 دج دم د

 كلذ نا اهداقتعال فويضلا ماركا ىلع مدخلا ثحتست تءاج

 ىلع تامهمألا صرح نم نكي امهمو . اهلهأ نع ءالبلا عفدي
 اعفد لذدبلا نهيلع ناه رطخ ىف نهدالوأ عقو اذا هناف « مهردلا

 اهملعل هللادبع اهنبا ىلع قلقلا ةياغ ىف ءامسأ تناكو . مهنع ءالبلل

 ةمحرلا راطمتسال اليبس رت ملف « ميظعلا رطخلا نم هددهتي امي

 ماركالاو لذبلاو ناسحالا ىلع ثحلا ىوس هيلع

 جرخ مث « نيقاطنلا تاذ بكوم رم نيح الا ربص امف نسح امآ

 نم برتقا ىتح نسح عرسأ دحسملا ىلع البقآ املف .. لالب هعمو
 نيحو  ههجو قلع ةيداب رفسلا لئالخ تناكو لوا

 « 7 هامع اي كءارو ام » : هيف حاص هيلع هرصب عقو

 7 22222222222224256555422292222ججيييص ل كلل

 نسسماخلا ءزجلا  ةباغلا دسأ )١(
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 ملف مهنيب همداخ ىري هلعل هوجولا ف سرفتي لعجف « مهنم ادحأ
 )00000007 نيا تدلل ثاوالا فقاوم ىلإ جورخلاب مهق مدح
 هنهذ ىف كلذ رمي دكب ملو ؛ كانه لمحلا عم لالب نوكي نأ

 هاننعو ههجو ىف ةيداب ةتغبلاو رادلا ىلع البقم الالب ىأر ىتح

 000 ةرانن مقلوب نأ ثنل ام مث + عئاض نع تفي هناك: :ناتعئاش
 : لاق « 7 كءارو ام » : نسح هادانف « هيلا عرسأ ىتح نسح

 « كنع ثحس ناميلس دلاو ىديس نا .. ريخلا الا ىئئارو ام.»

 « ةنيدملا ىف هقراف هنا هملعل ناميلس دلاو ركذل نسح تّْعبف

 هئيجمل هرطاخ برطضاف « ةيمس رابخأ مسنتب نأ هيلا دهع دقو

 « 7 وه نبأ » : لاقو ضهنو

 00 ١ كح كحل تكسو دحتنملا ىف:ةتكرت 9< للي لاق

 6 2 كلا كرا

 ديري مهو كلذ لاق « هيلا بهذأ انأ لب « ال 1: ندع للاط

 0 حر 0 ا

 تتاح نأ اال تعب يس

 « ةفايضلا راد ىلا ةمداق نيقاطنلا

 0 ا نا اد كلام ركب ىلا تنبت لسا ايضا ملح

 عبس ةرجهلا لبق لش ة تدلو اهنأل ء اهتش ركل تتام دق اهسمح ناك

 ا امر ع ال طا نع ل



 1 الالإ

 فاخأو « هعم لمحلاو دجسملا بابب ىنرظتني ىمداخ نا » : لاقف

 « اءوس ئم نظي نأ ىناطبتسا اذا

 « كانه مان كأطبتسا اذا هنأل هيلع سأبال » : ناوفص نبا لاق

 « هيف ءىش عيضي الو مارحلا هللا تيب ىف انناف .. هارن دغلا فو

 وهو ليللا مظعم ىضقو . هدنع ةليللا كلت تابو نسح هعاطأف

 5و عشا الو « جاجحلا ىلا هريسم ىو هللا دبع رمآأ ىف ركفي

 فيكو ةبعكلا رمأ ىف هلداجو جاجحلا ىقل هنا همانم ىف ىأر مونلا

 فى قافأف « احيبق امالك جاجحلا نم عمسف 6 قينجنملاب اهيمري
 ملحلا .كلذإ تبسم سفنلاءضيصتم وه

 ريس نأ هيلع ضرعو « لكآف ماعطلاب ناوفص نبا هءاج مث
 مداخلا نع ثحبأ نأ ىرأ زر نر نس لاقف « ةفايضلا راد -

 « .. الوأ لمحلاو

 انأ اه لاح لك ىلعو « امهيلع سأبال » : ناوفص نبا لاقف

 ريمآأ تبب باجي اهناف اهفرعت ىتح ةفايضلا راد ىلا كعم ريسأ

 « تئش ثيح ىلا بهذا مث « نينمؤملا

 د

 نيقاطنلا تاذ

 ىلا .قاوغفص نبا راسف . ةفايضلا راد ىلع البقآ نتح اكلت
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 : هل لوقي وهو ناوفص نبا هعبتف هباقن ليللا ىخرأ دقو « هنم

 . « برعلا اخأ ان كديور

 كمآ ادق وه اذاف ءهنم ناوفص نيا برتقا ىتح نسح فقوق.:

 « ىعم لاعت » : اسمه لاقو « هنذأ نم همف ىندأو هديب

 هلخدأف « ريدزلا نبا راد باحب اراد الخد ىتح هعم ىشثمف

 ىلع ضرعت كتعمس » : ناوفص نبا لاق مث « اهيف هب الخ ةفرغ

 ريمأو اهوحن وأ ةندهلا ىف جاجحلا ىدل طسوتلا نموا 00

 نم هيف نحن ام ملعأ ىننكلو . هنم ةفنا كلذ لبقب مل نينمؤملا

 ال .. انتتشت دق اننأل انلمش عمج ىف انديفت ةندهلا ناو « كنضلا

 . امئاو « ةايحلا هذه ىف انل ةبغر ال انناف توملا نم افوخ كلذ لوقأ

 « ةينافلا ةامححلا هذه 0 ةيمأ وئيو .. ةرخآلا بطن نحن

 نم اًئيش عيطتست كنا" تتار اذاق :.  اهلحآ نم ءامدلا نوكتش

 . « لعفاف كلذ

 ال ةاذ ع ف ردك ىدم ىردآ تسل » : نسخ لاق

 6( ةنم ءىث ىلا قفوأ ىتعل ..: ىدهج كلذ ىف ىعسأس امناو

 لزنا وأ « ةفامضلا راد ىف نآلا لزناف » : ناوفص نبا لاقف

 © تتش ذآ ئزاك

 ١" ادا ردد اهشر ةفاضضلا راد قف لازنا لب '» ::نسحت لاك

 اتدنع ثكماف « ملظأ دق ليللا نعكلو ».: ناوفص نبا .لاق

 « ديرت ثيح ىلا تجرخ انحبصأ اذاف .. ةليللا

 « دجسملا بابب امهكرت دق ناكو « لمجلاو الالب نسح ركذتف



 70070 اا
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 . © هحرش لوطي

 هداقتعال هللا دبع دنع بارغتسالا عقوم بلطلا كلذ عقوف
 نأشلا اذه ىف هعمس ام ركذت امل هنا ىلع « نيتليبقلا نيب دعابتلاب
 .. لوسرلا كلذ ىف اباترم لظ هنكلو « رمألا قيدصت هيلع ناه

 ' ةنزهاصمب رسأ ىناق تفصو انك كلا ناك اذااط : 00
 ىلا وعدت لاحلا ناف كلذ عمو . هباتك ىلع عالطالا دوأ ىنكلو

 ىذلا ةيغاطلا اذه نيبو اننيب هللا هيضقي ام ىرنل ةهرب ثيرتلا
 « .. اباقع فاخي الو هللا تيب ىلع هتاقينجنمب ىمري

 ق .ددرتلا ىلا ىناعد ىذلا بسلا وه كلذ 2: نيسح لاقف

 ىيفكم نكلو « تركذ اك ةحرح لاخلا تنآر تكل هلآ
 رمألا اذه ىف ىدعاس فعضب ترعش دقو .. ىضرلا نم هتعمس ام

 ىلع دغاست لاحلا . ىرأ ال كلذلو؛ دلاخ نم اباتك لمحأآ ال ىآل

 لصي نأ دعب لوبقلاب هنئمطأ هيلا بتكأسف « اعطاق ايآر ىدبت نأ
 هتمدخ ىف نوكأ نأ ىالوم ىلع ضرعأ ىنا مث . نأشلا اذهب هباتك

 ىلا بهذأ نأ ىرت لهف .. هل ةحلصم هيفزوكي ارمأ عيطتسأىتلعل

 ناك امبرف « كلذ وحن وأ حلصلا وأ ةندهلا رمأ ىف هبطاخآف جاجحلا

 «ىرمأ ىف كشي الف ةيمأىنب عابتأنم ربتعأىنأل هدنع عقو ىمالكل

 ؛ نولعفت امو مهعد .. ال .. ال » : الئاق همالك هللادبع عطقف

 « فقوو كلذ لاق « فيقث دبع ىدل اميسالو ةطاسو ديرأ ال ىنا

 نأ هل :ىغش هنا نسح نسحأف « ناوفص نباو نسح فقوف

 لخد ىذلا بايلا ريغ باب نم جرخو اعدوم هايحف .. فرصني
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 ا

 قرغتسا دقو اليوط هللا دبع قرطأ ؛ همالك نم نسح غرف املف
 00 دحأ دقو... ناتماص ناوكص نياو نسحو « راكفألا ق

 . ليوطلا تمصلا كلذ ءانثأ ىف هللا دنع رطاخ ىف لوجب امب امهنم

 دقل » : لوقي وهو نسح ىلا رظنو « ةتغب هسآر هللا دبع عفر مث
 هردقب ام نكلو « اهناوأ دعب ةفرعملا هذه تءاجو « تقولا تاف

 اذه جورخب ىضري ادلاخ نا نظأ الف كلذ عمو . نئاك وهف هللا

 هك قرا الوب . هيلع هوبأ ةيراخ لجر ىلا همامعأ ىن نم رمألا

 الا ىلا ئاصألا عوضوملل هنتنا هنآك و 6 كلذل .اغوسم

 رمألا وه امو » : لاقو ةتغب نسح ىلا رظنف « هلك ثيدحلا اذه

 ى» .. 7 هلجأ نم تئج ىذلا

 0 ادع اف هه“ ظرخلا: نيحتسا ال نمآ هنا .» : نسح :لاق

 « .. لاوحألا

 00. لف... نسال رد شا ىلع لاق

 « ابطاخ نينمؤملا نيم ىلا قتال دلاخ ىنيدتتا 2: .نئسح لاق

 6« 20 2: قملو ..17 نم ».: هللا دعالاق

 ىالوم ىلا نينمؤملا ريمأ تخأ ةلمر ىتالوم » : .نسح لاق

 |0000 110 27 عابغ اباتك كلذب بك دقو « ديرب نب دلاخ



 الدلتا

 دلاخ نود ناورم اهالوتف . مويلا ىلا اهبقاوع نم صلختت مل

 ةيواعم هدح هثدحتسا امل رظنلاب ٠ هنم اهب قحأ دلاخو « ديزي نبا

 هتعيبب اوضري مل نايفس ىنب نكلو . مكحلا ىف ةثارولا رمأ نم

 ناورم اهالوت املف . دلاخل هدعب ةفالخلا لعجي هنا مهدهاع ىتح

 جوزتف « هلسن ىلا ةيواعم لسن نم اهجرخي نأ هسفن هتثدح
 )١( ةفالخلا بلط نع دلاخ سفن رغصت ىتح دلاخ مأ

 نو ع

 اهءاج ءاسملا فو « مويلا دعب اهلوقي ال هناف « هعد » : هل تلاقف

 : ”تلاقخ .-امهنم ىرح ام: دلاخ اهرخآ له" 6 اهلاشا

 اريخ ىل ركذي نأ نم كل اميظعت دشأ دلاخ « نينمؤملا ريمآ اي »

 ى ةنسلا متي ملو ؛ تام ىتح اهيراوجو ىه اهيلع تسلجو

 كلملا دبع هنبا هفلخف . هفنأ فتح تام هنونظي سانلاو . هتفالخ

 نا لاقيو هرمآ حضتفي نأ هيبأل مقنتا اذا فاخف « رمألاب ملعب وهو

 دبع ىلا رظني دلاخو « دلاخ ىلع ادقاح لظ هنكلو . هتنتق ةآرما

 تلق ببسلا ادهلو . هقح نم وه ائيش سلتخا نم:ىلا هرظن كلملا

 «كتفالخ ىف ماوعلا لآنم ةبغر دشأآ ادلاخنا نينموملاريمأ ىالومل

 ير م يس يب بيب ل



 ال

 ىنعن ابن نأ اشي ملو « ماشلا ىلا هعم بهذأ نأ :ذازأ هنكل ول

 0 لا

 ق كشأ تسل ..7 كباهذ نم عنمي ناك اذامو » : نسح لاق

 ىلع فلتخا ام « كنم هتبرقو ماشلا ىلا همم تحرخ ول كنا

 . « نانثا كتعيب

 ًاطخلا ركذت نأ بحب ال هنأل مالكلا عطق ىف هللا دبع عرسأف

 ءافلخ ماوعلا ونب ناكل أطخلا اذه الولو . كلذ ىف هبكترا ىذلا

 كلذ ىف ةيمأ ىنب لاح بارطضا ةدشل ةيمأ ىنب لدب مالسالا

 « دلاخ ثيدح انل ممتأ ..7 اذام مث » : هللا دبع لاقف .. نيحلا

 (ىناثلا) ةيواعم هنبا ماشلا لهأ عياب ديزي تام امل » : نسح لاق

 امك ةفالخلا ىف اقح ةيمأ ئنبل ىري نكي مل اذهو « نوملعت امك

 رمأ هناف « اموي نيعبرأب اهالوت نأ دعب هباطخ ىف اراهج حرص
 ىنثآو هللا دمحف « سانلا عمتجاف « ةعماج ةالصلا » : ىدونف

 تيغتباف مكرمأ نع تفعض ىناف « دعب امأ » : لاق مث « هيلع
 تيغتباف « هدجأ ملف ركب وبأ هفلختسا نيح باطخلا نب رمع لثم

 « اوراتخاف مكرمأب ىلوأ متتأف ءمهدجأ ملف ىروشلا ةتس لثم ةنس
 بيغتو هراد لخد مث « ايح اهب تعتمتسا امو اتيم اهدوزتأل تنكام

 00000 دك ننمانلا فظحلا اذه ةيواغم تام املف . تام

 ال د كلا ل1 ىعل .مولعج وع انك لاوعالا تاس
 اذه نأش ملعب انلكو . انس ةيمأ ىنب ربكأ هنأل مكحلا نب ناورم

 ىتلا ةنتفلا كلت ةوذج دقوأ دق هنا فيكو « نامّثع رمأ ىف لجرلا
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 ىالوم ىلع ىفخت ةقيقحلا بسحأ تنثك ام » : نسح لاَقق

 « ميقتسم طخ ىلع كلذ سكع اهناف « نينمؤملا ريمأ

 دقو: ئومأ انهالكو: اذنه نوكي فيك » : هللا ديعا ١

 « + انيرحل اماقو انئيلع ادحتا

 . ادراك نينلو كلملا دبع اهيصن دقف ىرخلا اهأ 3: سلتا |
 لأ ادلاخب نا.كل تشل + لئاخدلا نم انهتس اهنا ١

 « مهسفنأ ماوعلا لآ نم نينمؤملا ريمأ ةعبب ف ةبغر

 اهمصتغي . فافختسالا ةماستتا مسني وهو هللا دبع لاقف

 راصحب رمأ ىذلا ديزي نبا وهو كلذ نوكي فيكو » : اباصتغا
 تقرتحا مث « هتاقينجنمب ةبعكلا مده ىتح انلتاقو ؛ تيبلا اذه

 « 7 اهءانب اندعأو

 « ةيواعم نب ديزي نبا هنا ىالوماب تقدص » : نسح لاقف
 ريمنلا نب نيصحلا ناك ديزي تام امل هنا كيلع ىفخبال نكلو

 تومب ملعب ال وهو « همك متنأو مارحلا تسلا ارصاحم لازال

 ام حص اذاو « هلبق هتومب متفرع مكنا ىنغلبو .. ديزي هتفيلخ
 « ... ةفالخلا نآش هنشو مكنيب راد ,امع متع

 "ىلع ضرع هنا ىنعت كنظأ » : لاقو « همالك هللا دبع عطقف

 . « 7 ديزي توم دعب ةعيبلا
 ول كنأل هينعأ ىذلا كلذ .. ىالوماي معن » : نسح لاق

 « كاوس ةفالخلا ةصنم ىلع ناك امل ةعيبلا هذه ىلا هتمجأ

 : لاقو « هلي ارمأ ركذت هنأك « .ةتغب هللا دبع ابجاح بطقتف



: 
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 "ا اهن نذل ماسلا مسا عامس دنع هللادبع تغبف

 ىف هتكراشم بلطي هنأك داس نا لا تنلاو 0

 امو » : هللا دنع لاقف < انارغتسا .هنع لقي ال هآرق « تارغتسالا

 «'9 سوساج كلعل ..# لاحلا هذه ىف نحتو انيلا كب ءاج ىذلا

 )00010 نوكأ فيك « ىالوما» هللا ذاعم ذ ::نسج لاق
 « 7 مويلا هتلعف امب روهظلا ىلع ربصأو

 سولجلاب ناوفص نبا رمأو « دعقملا باح ىلع هللا دبع سلجحف

 تنك اذا كنم رهظ اميف ةبارغ ال » : هللا دبع لاق مث . سلجف

 000 | لش 0 ءايرحلا قولت نوتولث"سيساوجلاف « اسوساج

 1١" كاوجلاب نونيعتسي نمم انآ امف « كرمآ نم نكي :امهم ىلابأ
 . « لدعلاو قحلاب نيعتسأ امناو « مهاشخأ ال انآو

 ًابرأ ىنا « ىالوماب « وفعلا » : لوقي وهو نسح فقوف
 دانا لوس انآ امناو“:.. لسسلا اذه نا ةيسوساجلا نع ست

 . نآلا اهيف مالكلل اغوسم ىرآ ال ةمهم ىف

 ..# اهل غوسم ال فيكو 7.. ىنعت اذامو » : هللا دبع لاق

 00 الا كلير نم .: لاوحألا نم: هارت“ امم سأنال 4 لق

 6» ..7 ةحيصنب كلملا دبع نم مداق كلعل ..7 ماشلا

 0 لاك

 . ةيواعم ع نب ديزي نا

 0 ل نال را رد ف د

 « كلذ وحنو رعشلاو ءايميكلاب هنم ملعأ نكي نكن ناو 5 كلما ك2

0 
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 , نيرمع ايندلا هذه ىف شيعب ال ناسنالا نكلو « ائيش هديفن ال

 ةءورملاو فرشلاب ىرتشت ةشيعتناك الف .. ةدحاو ةتومىه امئاو

 ذاق تفتاف  هيكشما دق ديو.ألا ةقيتع دعب نسح ىلا | ١

 فاح ةركح الخد ىتح هعبتف ع هيلا ةزؤزعدب ناوقص ال
 نا كوعدب "نينمؤملا ريمأ نا » : لوش ناوفص+نياو وادلا 0:

 .. جرخو كانه هكرتو كلذ لاق « كاري نأ بحأ دقو

 ىف مالكلل ةصرعغلا منتغيس هنأل ةوعدلا كلتل نسح ةءريف

 اعفن ىدجيال اهيف مالكلا ناك ولو « اهلجأ نم ءاج ىتلا ةمهملا

 ىتح هعبتف نسح ىلا راشأو ؛ ناوفص نبا داع ةهينه دعبو

 بضغلا هنم ذخأ دقو هدحو اهيف ىثمت» هللا دبع ايأر ةرجح الخد

 هنوآو هتيحل كحب اروطو هتهبج حسمي ةرات وهو « اميظع اذخأم

 ١ ناوطتضالا ةدش .ىلع لدن: امم هكمك لشرب وأ مدعابس نع 20

 ثاثألا نم ةدرحم ىه اذاف ؛ ةرجحلا كلت ىف نسح لمأتو

 نسح مدقت « هيلع البقأ املف . دعقمو ريصح ىوس اهيف ءىث ال

 « دعقملا ىلع سولجلا ىلا هاعدو هب بحرف ةفالخلاب ملسو هيلا

 : لاقو سولجلاب هيلع حلأف .. فقاو ريبزلا نباو سلجي ملف

 « ةهينه دعب سلجأسو « افقاو ىنعد »

 ل دبع ىعاري :اهقاو كاررأل تاوفص- باو ع يحل 05
 ملكت الو هتاكرح بقاريو

 . 7 تمدق نبأ نم » : لاقو نسح ىلا تفنلا مث

 « ماشلا نم » : نسح لاق
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 اولخت هدالوأ ىتح : هسفن ىف لاقو « هعمس ال نسح بحعف

 اك قاعملت هائيعو امهنلا رظني هآرف هللا دنع ىلا تفتلاو 6 هئع

 اضيأ امتتأو « هادلو اب معن » : لاق مث « عمدلا نم امهبف ىلجتي

 هتوص قنتخا مث « اتومت الو ةايحلا ابءلطاو ايضما .. لج ىف

 « رييزلا ثلاثلا هنبا ىلا رظنو « هقير علتبا امشر تكسف
 هللا وف « كيوخأ عم انامآ كسفنل بلطا ىنباب تناو » : هل لاقو

 )» مكءاقب بحأل ىنا

 نم ءىث ههجو ىلع دبي ملو لاقو ؛ هسلجم نم رييزلا بثوف
 دق ضرأل تشك .امف:غ كنع ىلختا نأ هلل اشاح 2“: فوخلا

 )١( « كنع
 د م

 كلملا "ديعو دلاخ

 ء ءاسنلا راد ىلا ةعاقلا ىف رخآ باب نم هللا دبع فرصنا مث

 . مهنيب رودي ام عمسي وهو فوقولا ةلمج ىف افقاو نسح لظو
 . هنامآ نوسمتلي جاجحلا ىلا جورخلا ىلع اوعمجأ مهنا ملعف

 لاك .دقل :ئتح د مهبازحأل لاومألا ةضآ ئن:لذيو + كلملا دع

 ءال ره نا هداقتعا عم كلذ هءاسف . لاملاب تكفا ةيمأ ىنب ةأود نا

 دق رييزلا نبا ريص ناو « ءاطعلا ق+ةضر جورخلا ادد امئا

 عسسل سس سسالااس

 عبارلا ءزجلا - رثالا نبا 01(
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 ..؟ هب ًأدبأ وا ىسفنب أدبأ ..# هيلا بتكأ فيك » : لاقو « ههجو
 هللاوف ؟.. ناورم نب كلملا دبع ىلا نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم بتكأأ
 نم نينمززملا يمأ ناؤرم نب كلملا دصل بيكا م1 ادنآ [ذه 000
 بحأ ءاربغلا ىلع ءارضخلا عفت نئل هللاوف 7.. ريدزلا نب هللا دبع

 هنقذ كحب ذخأو قرطأ مث .. تكسو كلذلاق « )١( كلذ نم ىّتلا

 ريبزلا نب ةورعب اذاف ؛ اديدج ايآر نورظتني سانلا تكسو
 « دعقملا ىلع هبناجحب سلاج وهو هيخأ ىلا تفتلا دق هللا دبع ىخأ

 © ةوسأ كل هللا لعج دق نينمؤللا ريمآ ا.» : هل لاك

 4 ..» وه نم » : هنيبج ىف بضغلا رهظ دقو هللا دبع لاقف

 . «ةيواعم عيابو هسفن علخ هناف ؛ ىلعزب نسحلأا » : ةورع لاق

 هاقلأف اهب هبرضو هلجر هللا دبع عفر ىتح هلوق ةورع متن, ملو
 بضغ اومظعأو « ةورع طوقس نم سانلا لفجأف .. دعقملا ىلع

 لثم نذا ىبلق .. ةورعاي » : هل لوقي هوعمس مث « اوبيهتف هللا دبع

 تدخآ الاو الثلق الا تشعام نولاوقب اه: تلك ول هاو 00

 فقو مث « لذ ىف ةمطل نم ريخ « زع ىف فيسب ةبرض ناو . ةيندلا

 / .رثآنلا ةدنه نم ههجو ىف صقرت هتيحلو عومجلا ىلإ
 رجم الجر ناو ؛ نوؤاشت ام اولعفاف نوريخم متنآ » : مهل لاقو

 « ريصنلا معنو ىّتيلو هللا ناو .. براحب ال لبحب برحلا ىلا

 ةزمح : امهو هراس نع هادلو فقوف « لوحتلا دارأو كلذ لاق

 « ؟ اضيأ ناريخم نحن له » : الاقو « بيبحو
 ١ رس سس سس سس يم يس

 ىناثلا ءربحلا  ددبرفلا دقعلا ) ١(
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 ريمأ دوحس نم اذه نيآ )١( « كنيبو ىنيب قارف اذه » : لاقو

 قوفو . مكنم دحأ ىلع ىفخبال امم همايصو هتالصو نينمؤملا
 شرق ةعامج متنأو « مكقانعأ ىف ةعيب نينموملا ريمأل ناف كلذ
 « لاحلا هذه ىف وهو نينموملا ريمأ نورداغت فيكف « ةسامحلا لهأ

 « .. ؟ ناؤفص نياب ةوسأ مكل امأ

 « هنول عقتما دقو هنيبج نم ببصتن قرعلاو ملكتي نسحزاكو
 عطتس, مل هنكلو .. اثبع حبصأ قافولا نا كلذ عم دقنعي وهو

 برغ هنأل هيلا ةصخاش راصبألا تناكو « فيعضلل راصنتالا ريغ

 هيلا رظني ريبزلا نب هللا دبع ناكو . هفرعي مهنم دحأ نكي ملو
 فقوف « ءاغوغلا تداز .مالكلا نم غرف املف . هتريغب بحعبو

 انقانعأ ىف ةعيبلا ناو باوصلاب تقطن دقل » : لاقو رخآ لجر

 اننكلو . هرمأب الا هيدي نيب نم نيجراخب نحن امو ؛ اهركتنال
 انعج دقو « لجر فالآ ةرشع لاجرلا نم انعمو اثبع لاتقلا ىرن
 تاقينجحنم هذهو . انتريخذو انتنتوؤم تتلقو انشطعو اغسح

 . تيبلا اذه ةمرحب ىلاببال وهف ؛ ةبعكلا قوف نم انيمرت جاجحلا
 « ملس اهيلا جرخ نمف .. نامألا ةيار نآلا جاجحلا انل بصن دقو

 هللا دبع ىلا لجرلا تفتلا مث « « ملسألا قيرطلا راتخن ال انلاب امف

 « هبأر ىرنل ناورم نب كلملا دبع ىلا بتكا » : لاقو رييزلا نبا
 ' (؟) « لاحلا حالص هيف رمأ ىلا نايهتنت امكلعلف

 ريغتو لمجأ ناورم نب كلملا دبع مسا هللا دبع عمس املف

 عسارلا ءزتجلا  ريثالا نبا (؟) ىرخفلا )١(



 امه

 دحأ ىنعيابيال نا هللا تدهاع تنك دقل » : هللادبع لاقف

 « ناوفص نبا الا هتعيب هليقأف

 ةيمحلاو ةتغب فقو دق هآرف « ناوفص نبا ىلا نسح تفتلاف

 : لاقو « همهجو ىف رثأتلا رهظ دقو « هينيع نم ناثعبنت ةريغلاو

 ىنذخأتل اهناو ؛« كتومب تومأ ىتح كعم لتاقأ ىناف انأ امأ »

 « ةلاحلا هذه لثم ىف كملسأ نأ ةظيفحلا

 ؛ سانلا جضو تاوصألا تلع ىتح هلوق ناوفص نبا متن ملو

 قشف . ناوفص نبا ىأر نوريال مهرثكأو نييزح ىلا اومسقناو
 : الئاق لجتراو فقوف « هقورع ىف ةيمحلا تبدو نسح ىلع كلذ
 تبثو عباب « لجر نم كيف كروب « ناوفص نبا اب كيف كروب »
 .رمألا اذهب سانلا ىلوأ نوملعت امك نينمؤملا ريمأ نا « هتعبب ىف

 وهف « هلتقم موي رادلا ىلع هفلختسا دق هللا همحر  نامثعف

 الو ةفالخلا ىنعم مهفي مكلثمو )١( ؛ مويلا كلذ نم هدهع ىلو
 نيعتسي فيك ناورم نب كلملا دبع نورت الآ . ايندلا جرهب هرغب
 نيعنس»_ امنا نينمؤمملا :ريمآو. 0.5 لاجولاو لاملاب رمألا | 0
 .نيعمجأ هللا مهمحر نيدشارلا ةفالخ ىه كلت . ةالصلاو موصلاب

 توم دعب ةعيبلاب ربخلا هءاج موي كلملا دبع لعق اذام اوعمستت لآ
 « ةنيدملا ءاهقف نم ناك كلملا دبع نا نوملعت مننأ ..# ناورم هيبأ

 ؛ادجتسملا ةمامح هومس ئوقتلاو نيدتلا نم هرهظب ناك اة
 هقبطأف « هدب ىف فحصملا ناك ةفالخلاب رشيو هوبأ تام املف

 نست لل ل
 ىناثلا ءزجلا  اديرفلا دقعلا (1)
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 ثلاثلا هدلو وه ضرألا ىف اقرطم اباش امهنم ةفاسم ىلع ىرتو
 نبا نوكي نأب ريدج باشلا اذه نا .. هدج مسا لثم همساو

 نأ نم ىل دبال » : الئاق هنذآتساو كلذ لاق « نيئنمؤملا ريمآ

 ..مويلا لاب ىذ سلجم ىف انتاف ؛ كلذ ىلا ىنوعدي رمأل نآلا حربأ
 مث «لئابقلا ءاسؤر مهو شرق نم ءالوته ناف « ىرتو عمستسو
 نأ هللادبع هيلا راشأف « هللادبعنم ةبرقم ىلع فقو ىتح لوحت

 ل 81 -

 0 روهدت'

 ريمأ اي » : الماق هللا دبع بطاخو ؛ سولجلا دحأ فقو مث

 . قحلا ىلع كناو كتوعد قدصب دقتعن هللا دمحب اننا نينمؤملا

 ديرنت ام كعم انربص نئلو « اليقم دحت ال ىتح كعم انلتاق دقو

 ذخآتف انل نذأت نأ اما نيتلصخ ىدحا ىه امئاو . تومن نأ ىلع

 4 جرخنف انل نذأت نا اماو: ء انسفنآل' ناملا

 ملعو « موقلا فعض نم ققحت مالكلا كلذ نسح عمس املف

 ملأ » : لوقي ريبزلا نبا عمس مث . لشفلا ىلا نورئاص مهنا

 6» .. 7 مكلاومأو مكسفنأ ىلع ىنوعبابت

 ال ذا « انتعيب انليقت نأ وجرن انكلو « ىلب » : لجرلا لاق
 « ةعيسلا ىلع ءاقبلا نم ةدئاف ىرن



1 
: 
 و

 ا

 ليدز

 ىف نسحو « هعبتن ناوفص نباو ؛ دجسملا نم هللا دبع جرخف
 ىلع اوفرشأ ىتح « هويحو هل اوفقو هوقل امثيح سانلاو . امهرثأ

 ةطباره اه راو. نماثلا نه فؤقولاب تصغ دق ةسسلل ٠
 راصبأ تهجوت « رادلا ىلع هللا دبع لبقأ املف . فلاعملاو لوبخلا

 قرطم وهو فوفصلا قرتخاف .. قيرطلا هل اوحسفأو هيلا سانلا

 ىلا :سلجو + هيلع نلحق .ةغاقلا_رردص ىف دعقم ىلع فرقا 0
 هدالوأ ىأ فرعي مل هنكلو « هنبا هنظ هب هبشلا ريثك باش هبناج

 سانلا سلجو « رخآلا هبناج ىلا اسلج نارخ 1 نائاش ءاج مث ؛ وه

 . ميظعلا رمألا نم ْمِهِب طاحأ ام طرفل ةملكب دحأ هوفيال هيدي نيب

 هسفن ىأرف نسح امأ .. ريطلا مهسوؤر ىلع نأك ةهينه اوثبلو

 ريشي ناوفص نبا ىأرف « جورخلا بحأف . عونجلا هذه نيب ابيرغ
 ىلا سلجو هيلا ىثمف « لبقأ » نأ ةعاقلا باوج دحأ نم هيلا

 تعمس املاطلو مويلا كتفرع دق ىنا ىنرسي » : هل لاقو « هبناج

 « 7 اضيأ انأ كفرعأل بستنت لهف » : ناوفص نبا لاقف « كب

 ىل ىنغ ال ذا « دعب اميف ىرمأ ىلع كعلطأس » : نسح لاق
 ش . « كنتوعم نع

 مهدحأ رطضا امبرو ؛« توكس سانلاو اسمه ناملكتتي اناكو
 لاقو ناوفص نبا ىلا نسح تفتلاف . هسفن كسمأف لاعسلا ىلا

 « + ءاله نينمملا ريمأ ءاضآ نا 20

 نب ةورع هوخأ وه هنيمي ىلا هارت ىذلا نا » : ناوفص لاق

 ع بينحو ةزمح هادلو :هرابس لا ناسلاجلا ناتثالا»و >0
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 وحن ى لجر وهو « هترصن ف هنتامتساو ريبزلا نبال هبح نع
 نيكفلا ضيرع « حمالملا نشخ « ةهبجلا ضيرع هرمع نم نيتسلا
 ىلا نسح تفتلا مث « ةهبجلا علصأ « ةوقلاو تابثلا ىلع لدي امم

 ىف ةفيفخ هنقذ لفسأ ى ةريزغ هتيحل نيفتكلا ضيرع ةماقلا

 وهو هيف سرفتو . جسوكلاب هنع نوربعي ام وهو )١( « هيضراع
 ةقورفم ةمج هرعش ىأرف « ةالصلا نم هضوهن دنع هتمامع حلصي

 طرفل هحمالم ىف ادب دق مرهلا ىأرف ؛ ههجو ىف لمأتو (؟) ةليوط
 قيضلا نم هب طاحأ ام ةدشو « راصحلا كلذ رمأ نم هاساق ام

 نيملسملل دلو دولوم لوأ هنأل هرمع نم نيعبسلاو ةثلاثلا ف وهو

 .. ةرحهلا دعب

 ةهج نم لوحت هآر مث « هدب ليبقتو هيلع مالسلل نسح ًايهتو
 لدت ةتباث ةيشم ىثمو « فوقولا نم دحأ ىلا تفتلي, ملو ىرخأ

 هينيع هيلع تبث دقو هرثأ ىف ناوفص نبا راسو . لالجو راقو ىلع

 هتيشم ىف نسح ظحل « ناوفص نبا ىثم املف . هفطاوع لكو

 وهو امهرثأ ىفتقاف كسلا ف نارئاس امهنا ملعو )5 احرع

 | دنكل « هلجآ نم ءاج ىذلا رمالا ىف هلل دبع ةبطاشم ف ركشي
 ىلع لوع هنا ىلع . قيضلاو بارطضالا نم هيف هآر ال ىحتساو

 , ةولخ ىف هتطاخمو ةصرفلا مانتغا

 1 0 و 5 ل ا
 عببارلا ءربيجلا  ريثالا نبا (؟) ثلاثلا ءزجلا  ةباغلا كسا )١(

 ثلاثلا ءزحلا م ديرملا دقعلا (9)
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 تونة كك

 ناوفص نباو ريدزلا نبا

 مامتهالا حمالمو ملكتي وه اذاف « هثدحم هجو ىف نسح لمأتف

 هدنع رييزلا نبا ةلزنم نع ربعي اذامب ىرديال .. هايحم ىلع ةيداب
 هلآسي الاوتس عقونن, هيلا هسفن اهجوم هآرو « هل هبح رادقم الو

 قدصو هتعاجشو هاوقت نم هملعي ام هل حرشيل ريبزلا نبا نع هايا
 ىآر امم دكأتو « لجرلا ىنيع ىف كلذ لك نسح أرق .. هتوعد

 هتفايق نم هل نيشو « هيلع ةريغ ريبزلا نبا راصنأ دشآ نم هنا

 نم هسنآ الل هتهاجو ىف اداقتعا دازو . مهلاهجو نم هنا همادنهو

 هتلزنم دايدزاب ةعادوو افطل دادزي ناسنالا نأل « هتعدو هفطل

 « هفرعتال تنأو سانلا دحأ نم ءايربكو ءافح تبأر اذاف .. ةغفر

 رخافلا سابللا نم هوسكي دق امب ةربع الو « عبطلا ءىند هنا ملعاف
 ىف رهظت عبطلا ةءاند ناف .. ةلئاطلا لاومألا نم هنئازخ ىف ام وأ

 . هلايربكو هئافج
 رظتني هبناج ىلا فقاو هثدحمو كلذ ىف ركفي نسح امنيبو

 لجرلا ىأر مث « ناوفص نبا » : ىداني هللادبع اعمس « هرمأ

 كيبل » : لوقي هللا دبع ىلا عرسأو ؛ تغب هبطاخب ناك ىذلا
 « نينمّوملا ريمأ اد

 عمس دق ناكو ؛ ىحمجلا ناوفص نب هللا دبع هنا نسح مهفق



 ا

 مكنا رهظي » : لاقو « كانه افقاو ناكو رخآ لجر مدقتف

 كِقف انآ امآو . اليلق الا نينمؤملا ريمأ ىوقت نم نوملعت ال

 ةليل : تالاح ثالث ىلع هيلابل ىضقي هتبأرف « اليوط هتبحص
 امآ . ادجاس ةليلو « اعكار ةليلو « حابصلا ىلا امئاق اهيضقي

 «رهش لك ىف اهرطفي مايأ ةثالث الا هلك رهدلا موصي هناف ؛ هموص

 00 اذجب ١) :هسفن“ ق لاقو” ىوقتلا .هذهل, نسح نثهدف

 (يوصنلا هل: ستكين نآ اذه لتم كاك

3/6 3/6 
 قينجنمللا توص هنا اوملع ادعر اوعمس « فوقو مه اميفو

 ضرألا ىلا طقسو ةبعكلا طئاح ىلع رجحلا عقوو ؛ اولفجف
 انكاس لازيال وهو هنع مامحلا رفنف « رييزلا نبا بناجب

 ىلع نوفاخت الآ » : هيحاصل لاقو نسح لهذف « كرحتال

 29 نيشؤملا ريآ ةاخ

 هل عقو ام اريثكو ؛« كلذ ىلا هانهبن الاط دقل » : لجرلا لاق

 4 ىلاف. الا ىهؤدما تاما لثم

 « هللا هسرحب نأ وجرأ » : نسح لاقف
 00 | ةرثكو هداوقتا طرقلا ةجراخ هللا نا. » : لجرلا لاق

 ىضاملا ماعلا ىف لزن دقف « ةدابعلا باوبأ نم باب هزجعب ال هناف

 نينمؤملا ريم فاطف « فاوطلا نم سانلا عنمو تيبلا قبط ليس

 )١( 6« احباس

 عبارل1 ءرجلا  ريثالا نبا )١(
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 ءانف ىف ىثمو ضهنف « هيلع هرطاخلغشن اف .. هنالص تقو لاط نأ
 ناذو 6 لئعاسنا رجحو ميطحلاب رم ىتح ةبعكلا نسمتلب :سلحللا

 لاجر ةعضب ىرخألا ةهجلا نم ةيعكلا ءارو ىأرف مزمز رثب وحن

 ىأر مهنم اند املف « هللا دبع نع مهلآسيل مهيلع لبقأف . افوقو

 قارو « ههجوب ضرألا لبقتسا :اذقو'ادجانس الجتر ةضكلا 0 |
 طئاح ىلع ناتفقاو امهنأك دجسملا مامح نم نيتمامح هرهظ ىلع
 نئانلا :ةفوقو'تركتْس اف ..كيم هنا هل ليخم ”كرمشاال 000
 « هايحف مهدحأ ىلا مدقتف . مامتها الو جرح ريغ ىف هنم برقلاب

 < ةحابملا كلذ رمأ نم هتيفعد ىلع اهنم لدم را ا
 « 7 دجاسلا وه نم فرعتال كنا رهظي » : لاقو لجرلا مستباف

 . اك ..»: ::نيسح لاَ

 « نينمؤملا ريمأ وه » : لجرلا لاق

22 

 : لاقو هبجع دازف « ريبزلا نب هللا دبع نوديري مهنا نسح مهفف
 « + كرحتت ال وهو هرهظ ىلع عقب مامحلا ىرأ ىلاب امو »

 انالوم نا ملعا .. ةكم ف بيرغ كنا رهظي » : لجرلا لاق

 اناآر .ام .اريثثو «© ادوجسو ةالتص “سانلا رثكأ يمول ١

 هنوكسل اطئاح هنظن ةالصلا ءانثأ ىف هرهظ ىلع عقت ريفاصعلا
 « هيلع عقب مامحلا ىرت بسلا اذهلو (') ؛ هدوحس لوطو

 « ليوط دوحس هنا » : نسح لاقف

 عبارلا ءرحلا تل ركألا ننإ (1)
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 ىلع ديعس هلدف .. « هتيب ىلا بهذب هنا » : اولاقف « ةالنصلا دغب

 بعشلا ىلا داعو هعدوو ©« هعيصأب ةتيب

 ىلا هدشري نأ هللا ىلا بلطيو « نيتعكر ىلصي نأ نسح ىأزف
 غارفلا رظنني دجسملا فارطأ دحأ ىف سلج مث ىلصف . باوصلا

 اهلجأنم ءاج ىتلا ةمهملاو هرمأق ركفي لعجو « هللادبع ةالص نم

 هسجاوه هنرجمث . جاوز الو ةبطخ تقو وه امو .. تقولا كلذف

 لقتتا مث .. اجوزتيل هعوجر اهراظنناو ةيمس رمأ نم ناك ام ىلا

 ليخو « حابصلا كلذ ىف هرمأ نم ناك امو ةجفرع ىف ريكفتلا ىلا

 . اهنبيو هنيب براقتلل ةليسو نوكيس هباصأ ىذلا لشفلا نا هل
 داع هنظف « ةيفنحلا نبا دنع نم هجورخ دعب ةجفرع ريصم ىف ركفو
 دحأ ةيمس دنع سيلو اليوط اهنع بايغلا عيطتسيال هنأل ةنيدملا ىلا

 نولخدي سانلا ىريال سجاوهلا كلت ىف وهو نسح ناكو
 ىوه ائيش نا سحأو ةعقرق عمس نأ ثبل ام مث « اليلق الا دجسملا

 اريبك ارجح ىأرف تفتلاف .. رايطأ ةفرفر عمسو « هنم برقلاب
 قينجنملا زاجحأ نم هنا ملعف ؛ ضرألا ىلع طقسو ةبعكلا باصأ

 ةبعكلا ىلع عقوف داع مث « رياطتف هعقو نم مرحلا مامح لفجأ دقو

 ةراجحلا كلتب نومتهي سانلا ري ملو . دجسملا ناردج ىلعو
 + يك اهودوتعت مهنأل

 برغتساف « ةبعكلا راوحب ىلصي هللادبعزا لاحال نسح ركذتف

 روبط اكلذ.نوكي نأ ىفخو ..قيتجنملا ةراجلل هسفن: ضرعي فيك
 دعب ةصاخو « ضوهنلا عيطتسي دعب مل ىتح هب رضأو هباصأ دق
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 رظنا .. ةبعكلا رادج ىلع عقو قينجنملا ةراجح نم رحح توص
 « ! هعوقو توص نم الافجا رياطتن فيك مرحلا مام ىلا

 « اولكأب ملو بعشلا نم اوجرخ مهنأل عوجلاب نسح سحأو
 لكأنف ةمعطألا ةعاب دحأ ىلا انتذخأ الا هللاب » : ديعسل لاقف

 سانلاو ةكم ىف ةليلق ةمعطألا نا » : لاقو ديعس كحضف « ائيش

 ؛ مهارد ةرشعب ةجاجدلا تعيب دقف ؛ عوجلا نم ديدش كنض ىف

 رطضا رييزلا نيا نأ تعمس دقو « امهرد نيرشعب ةرذلا دملاو

 «(1) مهنيب يني مسقيو هسرف حبدي نأ ةعاجملا نم هلاجر باصأ ل

 : ضفخنم توصب لاقو « نسح نذأ نم همذ ىندأو كلذ لاق

 احمق ةءولمم ريبزلا نبا تويب نا نيقيلا ملع ملعأ ىننكلو »

 ا كلذ الولو ٠ ةعاحجملا فوخ اهنزتخا ارمتو ةرذو اريعشو

 نورظنتني هلاجرو جاجحلاو « راصحلا اذه ىلع ربصلا عاطتسا
 « (5) مهل ملستسيل ةنوثملا نم هدنع ام غارف

 ناك ولو « هلكأن ءىش عايتبا نم سأب ال » : نسح لاقف

 < .:ايلع

 زيخ قم .ءىشب داعو :قوبتلا ىلا ,فرصناف لالغ كا ا

 دجسملا اونلب ىتح اوراسو لجع ىلع اولكأف ء« قيوسلاو نيل |
 ىلا ديعسو نسح لخدو  مهءارو لمحلا دوقي لالبو  مارحلا

 نع نسح لأس مث « فاوطلا ىف ةبغرلاب نارهاظتي امهو دجسملا
 لعفي امع لأسف « ةبعكلا بناجب ىلصي هنا هل ليقف ريبزلا نبا

 عبارلا ءزجلا  رتالا نبآ (؟) « )١(

 فسوي نب جاجحلا تت ؟



 اة

 ء مكدالب ىلا اوفرصنا » : جاجحلا ىدانم ىدان « ةزايزلا فاول

 ىنغلبو . « دحلملا ريبزلا نبا ىلع ةراجحلا ىمر ىلا دوعن اناخ

 تقريأو ءامسلا تدعرأ « ةبعكلا ىلا قينجنملاب ىمر ام لوأ هنا

 «"لكنمأو هلاحر كلذ مظعأف « ةراجحلا ىلع دعرلا توص العوب

 ىمرو هيف اهعضوف « هديب قينجنملا ةراجح جاححلا ذخآف ..مهيدبأ
 ىنثا هباحصأ نم تلتقف قعاوصلا تءاج اوحبصأ املف . مهعم اهب

 اوركنت ال ماشلا لهأ اي » : هلاجرل جاجحلا لاقف « الجر رشع

 رضح دق حتفلا اذهو « اهقعاوص هذهو ةماهت نبا ىناف ؛ اذه

 ناحصأ نم تباصأف ةقعاصلا تءاج دغلا ناك املف « اورشأف

 متنأو نوباصي مهنا نورت الأ » : جاجحلا لاقف « ةدع ريبزلا نبا

 « .. 7 اهفالخ ىلع مهو ةعاطلا ىلع

 0 ا

 قيضلاو عوجلا

 اولزن ىتح هلمج قاسو « هوتعو جاجحلا ءاهدل نسح بجحعف

 اذاغ «ء اننمآم انلصو دقل » : دعسل نسح لاقف « ةكم قاوسأ

 « اريخ هللا كازج عجراف عوجرلا تبأر

 ةفوط فوطأف «٠ دجسملا ىلا امكلصوأ لب » : ديعس لاقف

 . « دوعأو

 اذه » : ديعسلاقف « ةبوق ةمدص اوعمس دحسملا نم اوند املو



 اطفي

 نب ديزي دهع ىلع ىضاملا راصحلا ىف تقرتخا اهنأل اهدهعت امم

 .ق هيلع تناك اهب ىلا اهعّسوو اهءانب ريبزلا نبا داعأف ؛ ةيواعم

 اهحطس ىلع هارت ام امأو )١( شيرق اهينبت نأ لبق لؤألا نمزلا

 .شرفلا اهفوف م كانه هللا دبع اهعضو جاسلا حاولآ وهف

 .ةراجحلاب ةبعكلا ىمري لعجو « سيبق ىبأ لبج ىلع قينجنملا

 لاب ال تاع لج ةماف“ب تامسلا نيكه و <
 .قرجلملاب ةيفكلا قمري ةاتئار دقت: هدتطاقما ليبس ن0

 نب هللادبع نأ ةيضاملا ةحللا ىف قفتاو . اهلوح نوفوطي سانلاو

 انكف « جاجحلا ةلمج ىف دمحم مامالا ىالوم ناكو ؛ جح ورمع

 ,جاجحلا لا ورمع نبا ثعبف .  انيلع. طقاستت ةراححلاو فوطن

 ,ىف كناف « سانلا نع ةراححلا هذه فئفكاو هللا قتا » : هل لو

 .ضرألا راطقأ نم هللا دوفو تمدق دقو « مارح دلبو مارح رهش

 ,نم مهعنم دق قينحنملا ناو « ارنخ اودادزيو هللا ةضدرف اودول

 عبارلآ ءزجلا 5 ريثآلا نبأ 05 تنودلخ نبا ةمدقم )0١((
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 ءاحنألا كلت ىف همايخ برض دق جاجحلا نا مهملعل
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 قينحنملاو ةبعكلا

 نسحو « هداوج ضكري ديعسو « ةكم ىلع اولبقأى تح اوشمو

 نم معئالطلا اوآر ةكم ىلغ اوفرشأ املف .. هءارو ناريسي لالدو

 مدقتف .. مهضعب مهيلا برتقاف « اهلوح لوجت ةناحهلاو ناسرفلا

 دمحم صخب ضرغل نوبهاذ مهنا مهل لاقو مهلبقتسا ىتح ديعس

 رظني نسحو ةكم اولخدف « هوفرع دقو مهل اونذآف ةيفنحلا نبا

 دقو سانلا اهلوحو امايخ هيف ىأرف « سيبق ىبأ لبج ىلا دعب نع
 هيف لت ىلا اولصو ليلق دعبو . ةفاسملا دعبل مهحابشآ ترغص
 فقوف «© نوححلا ىف نحن اه » : ديعس لاقف « نفادملا ضعب

 دجسملا ىلع فرشأ دق وه اذاف « ةكم ىلا رظنو عفترم ىلع نسح

 « ةبعكلا ىأرو لبق نم ةكم راز دقو . هطسو ىف ةبعكلاو مارحلا

 اهحطس ىلع ىأرو « اهدهعب امم ريكأ مويلا كلذ ف اهآر هنكل

 « هعم فقاو ديعسو ةهينه فقوف « ثاثألاو شرفلاك ةسرغ ءايشأ

 « اهتدهع ام ريغ ىلغ ةبعكلا ىرأ ىنا » : لاق كلذ ىأر املف

 دحسملا ضرأىف ىرأ ىنأكو « اثاثأو اشرف اهيلع نأكو ةريبك اهنأك

 6« .: اها

 ريكأ' قّآلا .اهناف ةسكلا امأ « كنظ قدص دقل » : دصنس .لاقف
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 هسفن نظف « مهتاوطخ تلقث مهددع داز املك ةرايسلاو « اهلبق

 سالملاو .تايارلا ىلا رظنلا داعأف .. مهيلع همكح ىف ائطخم

 نأ رتدقف اهراوحب ةنطاقلا لئابقلاو ةنيدملا لهأل اهنا ققحتخ

 جاجحلا رارطضا ىلع لدب امم ةريبك ةعرسب تراس دق ةلمحلا

 بكرلا نوري ناكم ىلا !وأجتلاو هاقيفرو نسح لّجرف .. اهيلا
 سانلا هوجو ىف سرفمتن نسح لعجو « دحأ مهارب الو هنم

 دازلا لامحأ مث ةاشملا مث ؛ الوأ تايارلا ةلمحو ناسرفلا رّمف

 ىلاو ؛ دبع هقوسبو دبع هدوقب اجدوه ىأر اريخآو « ةنوتملاو

 « هريغ اجدوه ةلمحلا كلت ىف ري ملو . سراف هيبناج نم لك
 اوجرخ اذا مالسالا لئاوأو ةيلهاجلا ىف برعلا ةداع نم ناكو

 اورصمت املف .. دالوألاو ءاسنلا ابلاغ مهعم اولمحي: نأ ؛ برح ىلا

 6 جدوهلا اذه رمأ نسح نرعتساف' مهدنع ةداعلا هذه: تّكاَخ

 لقب هنا ىرد امو .. ءارمألا ضعبل هنا هرمأب ءافتحالا نم نينتو

 فرع ولو .. هاوس ىلا اهنولمحي مهناو هبل تبلس ىتلا هتبيبح

 ءارعشلا هب لزغتي ام حص ولو . اهيلا اعاعش هسفن تراطل كلذ

 نسح ترطضال « دعب نع بولقلا لاصتاو تحلل مل
 كارعسلا» نكلو جدوهلا ةنكاس ىلع هركف هّلدو هلق قفخو

 رادج قرتخب ال بحلا لايس لعل وأ « نولعفي ال ٠١ نولوقي
 ! ةيعيبطلا ىوقلا رئاسو ةرارحلاو ءابرهكلا هقرتخت املثم جدوهلا

 تاوحت اهوأرىتح ةلمحلا كلت ريسم نوبقاري افوقو اولظ دقل
 جاجحلا ىلا ةنيدملا ةدجن اهنا اوققحتف « سيبق ىبأ لبج ىلإ
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 .باهذلا ىف ريكفتلا ىلا نسح داع « مايخلا نم ةجفرع جورخب
 ادلاع اذا ىتنظطأ » - لاقف كلذ نع اديعس لأسف 6 ةكم ىلا

 تدوعت ىنأل امكعم ىباهذب رمأ « نأشلا اذه نع مامالا ىالوم

 لخدو كلذ لاق « ىننوفرعب عئالطلا رثكأو « لبقنم اهيلا باهذلا

 هل نذاق «ارامهعم تاهذلا, ىف هنذاتس دمحم نع

 اههأتيل ةفايضلا راد ىلا اجرخف « امهربخأو امهيلا ديعس داعف

 "01 و ]ولك رف 2 داوم نلع ديعس امهءاج ليلق دعبو .: رفتملل

 دق سمشلا تناكو ؛« ديعس هفرعي قيرط نم ةكم نوسمتلب
 :: ءامسلا دكت

 بيرق بيبحلاو .. ىقوش اب

 ىلع لخدي فيكو هتمهم ىف ركفي نسحو « نوريسي مه امنيبو
 ىف دعاصتن ارابغ اوأر ؛ دلاخ بناتك نودب ريبزلا نب هللادبع

 مالعأ نع رابغلا عشقنا مث « ةنيدملا قيرط ةهج نم قفألا ضرع
 بكرلا برتقا املف .. عجعجت لامجو ضكرت لويخو قفخت
 ةيمأ ىنب راصنأ نم مهنا ملعف « سانلاو مالعألا ىف نسح سرفت

 ةنيدملا ءاج ىذلا ديربملا ركذتو « ةنيدملا نم نومداق مهنا ملعو

 جاجحلل ةدجن اهنا هيدل حجرف « اهنم هجورخ موي
 ريسلا أدب هنا عم مويلا كلذ ىف اهلوصو برغتسا هنكلو
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 تفسأ دقو « ىدلب ىلا لحار ىنا » : لاقف هيغتبي امع ديعس
 فطللا ىدبي وهو كلذ لاق « ىتناغ رةدقب مل ادمحم مامالا نأل

 ةنشخلا هتلباقم نيب اريبك اقرف ديعس دجوف . هتايح ىلع افوخ
 كلذو .. فلزتلا نم هيدس ام نيبو سمألا ءاسم ىف هلوصو ةعاس

 ءابربكلا نورهظي نيذلا ناف « لجرلا اذه لاثمأ نأش وه

 نا راغصلاو لذلا مهيلع ىلوتسي سانلا رغاضأ نودشس ١

 مهدادبتساو مهاب ربك نم ودس ناك ام نأل « ريبك نم افنع اودجو

 فعضو صقتلاب ساسحا ديلو وه امناو « ةريبك سفن نم عبني مل
 هجوي نأ ةفاخم ةناها سانلا موسي الف سفنلا ريبك امأو . ىآرلا

 كلذ ىبأت هسفنو « اهلثم هيلا

 فى لوزنلا هيلع ضرعف « هل قر ةحفرع فلزت ديعس ىآر املق
 ه3 ناك! [ربكف ىدانو ؛ عوجرلا ىف هتبغرب رذتعاف ةفايضلا راد

 لذ دقو ءاحف ؛ حابصلا كلذ ى هيلا اولقنتا ىذلا ناكملا ىلا داع

 « رضنالا لنجلا نينق تكرو المج ةحفرع تكرف 1 م3000 ١
 جاجحلا ركسعم ناسمتلي بعشلا نم اجرخو

 دنع ءوسلاب ادمحم دعوتي ةجفرع ذخأ مايخلا نع ادعب املف
 ادب ام رتسيل نعللاو بابسلا نم حيبق لكب هفذقيو « جاجحلا
 هلاق امل ادمحم بابسلا كلذ غلب نأ ىشخ ولو . هلشف نم هدبعل

 هاقلأو ىسركلا لوانتو « دمحم طاطسف ىلا داع هناف ديعس امأ

 ء هتميخ ىف نالازي ال اناكو.« لاليو نسح ىلا داعو .. رانلا ىف
 امهربخأو ديعس لخد املف . حرفلا نم نسح ةركسأ تقربأ دقو
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 « ةعيدخلا ىلا دمع دمحم ىنبع ىف بضغلا ةجحفرع نيبت املف

 : لاقو « هدهاش امم بارغتسالا رّهظي وهو هبدب نيب فقوفت

 دوعب رمأ ىلا كاوعدا امنا انآو « ىتلع مكحلاب ىالوم اب تلجع

 الو ارجأ كلذ ىلع سمتلأ تسلو .. كتيب لهألو كل هيف عفنلا

 6 ماك

 نأ نظتأ » : لاقو « ارزش هيلا رظني وهو همالك دمحم عطقف

 الولو . كينيعف ةعيدخلاو ركملا أرقي لقاعلاو « ىتلع ىفخب كرمأ

 « فيقث ىنب كب تقحلأو « راتخملاب كتقملأل راوحلا ةمرح

 « ديعس » : ىدان مث

 ىتح عرسأو « حرفلا نم ريطي داكي وهو لالب بحاص ضهنف
 رورسم امهالكو نارظني لالبو نسحو .. دمحم ىلع لخد»

 دخن 8051 2

 م

 ىتركلا اذه قلأ ».: هل: لاق < دمحتم ىدب نيب دنع فقو املق |

 أامثيح مقيلو « ىتميخ نم ىفقثلا اذه جرخاو .. الاح رانلا ىف

 » ءاش امد هودوزف لحر اذاو 0

 فسألا رهظي وهو ؛ هسفن ءاقلتنم جرخ كلذ ةجفرع عمس املف

 هلآسف .. هدجب ملف ربنق هدبع نع ثحبي لعجف « طاطسفلا نم



 ا

 « بازحألا عايتبا ىف هنوقفش ريثك لاملا مهدنعو هن مهرايد

 « حاجنلا كل وجرأ ىناف لام بحاص تنك اذاف
 ملو هلّمأ ام باخو هدب ىف طقسأ دمحم مالك ةجفرع عمس املف

 مث » : هل لاقف هباوج رظتني مل ادمحم نكلو « بيجي اذامب ردي

 ضعبل وهو ىدلاو ىسرك هنا معزت ىذلا ىسركلا اذهب ىنتيتأ
 « لطاب مهو وهو ىل وعديل راتخملا تبدنتا ىنا معزتو . نيتايزلا
 تنأ تنك اذاو . هنطب عبشيل هسفن بدنتا امن! ىفقثلا كلذ نأل

 .بضغلا رهظ دقو كلذ لاق « .. اذه ريغ رخآ اباب سمتلاف اعئاج

 .. ههجو ىف "دجلاو
 ىضق دقو « هتمهم لشف نم ققحتو هرمأ ف ةجفرع كبتراف

 لهأ لاب لغشو « هلقصو ىسركلا كلذ قيمنت ىف ماوعأ ةعضب
 اذا هنا: قا كش آل ناكو ء:اماوعأ رسلا كلذ نامتكت 8

 هلوبق هنم دجيس هناف ةيفنحلا نب دمحم ىلع رمآلا اذه ضرع
 كلذ فيضيو . ههرشو هعماطم عبشيل لاملا هنم زتبيف ؛ احيرص

 سانلا نمو .. جاجحلا نم هتنبال ارهم هضبقيو هضبق ام ىلا لاملا

 باحصأ بلاغلا ف مهو « بسكلا ل يبس ىف ءىث نع عروتن ال نم .
 ناكو « هعبط اذه ناك نمو . ةتيملا فطاوعلاو مصألا ساسحالا

 نكلو . اريطخ ناك امهم لمع هيلع رسعب ال « ةسايسو ءاهد اذ

 كلذ عم نونوكيو « مهساسحا دلبتيو مهفطاوع تومت نم مهنم

 بلغيو . ريبك ىعس ىف اوقفوي نأ ردني ءالٌهف .. ىأرلا فاعض

 ا رمأ ىف ةجفرعل ثدح امك « مهيعاسم ىف لشفلا
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 حاتتملاب اهجلاعي لعجو ةفحملا نع راتسلا عفرو « احاتفم هبيج

 وهو « هقنعب لواطتيو رظني نسحو اهفقس عفرف .. تحتف ىتح
 هدب دمي هآر نأ ثبل ام مث . هثيخو لجرلا اذه ردغ نم بجعب

 جابيدلا عفرف « جابيدلاب ىثغم ائيش جرختس, ةفحملا لخاد ىلا
 ةآرملاك عملي هبسششخ ىسرك وه اذاف هنع

 وهو دمحم ىدي نيب هعضو ىتح ىسركلاب ةجحفرع مدقتو
 هب رصتنتا ىذلا ىلع مامالا ىبرك اذه سيلأ » : لوقب
 ©: راتخلا

 « .. كئدعب للشف هنكلو » : لاقو دمحم مستناف

 « هيعس ىف ةينلا صلخب مل هنأل لشف » : ةجفرع لاق

 « 7 ةينلا صلخت كلذل كانبدنتتا اذا لهو » : دمحم لاقف

 "01 كك إب : ههجو ةركسأ ق'.زورسلا ناب دقو ةحفرع:لاق

 « هلهأو قحلا ترصن دق نوكآو .. ىتيغب هذهو

 تضل نإ ه0 دك

 لشفلا

 ةجفرع ةين ءوسب هملع عم رمألا اذه دمحم لوبقل نسح بجعف
 : هل لوقي ادمحم عمس نأ ثبل ام هنكلو ؛ ىسركلا ثيدحو

 امنا ةيمأ ىنب نأل « لاملا ىلا جاتحت قارعلا لهأ ةوعد نكلو »

 ناف « اضيأ لاملاب ةبعكلاب ذئاللا نوبلغيسو « لاملاب ىوخأ اوبلغ
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 « ىلاعتو هن احم هللا ' ماهلاب اللا نوكي ال ناثتالا اذه نا »

 «-هبدتنت ىذلا وهف هب هللا كمهلب ىذلاف

 . ؟ ىنمهلي مل هللا نا انضرف اذاو » : دمحم لاق

 . هضرعب هل حيرصتلا نم بيهتو ؛ هرمأ ىف ةحفرع كبتراف
 هتنبا عاب دقف « لاملا بسك رمألا اذه نم لوألا هضرغ ناكو

 هودع ةرصنل ءاجو جاححلل

 ل ترسادمو فاشل نع ديوي ةينلا ب كسل

 00١ ابدت هزلا نبا هنمالطو « كللاضسل او ا

 ' اعراضحو ةكم نمآنم قاوكي ام زاطتاف كيلو هيلا 0

 بلاغلا عبابي هناف ةعيب نم دب نكي مل اذاف
 ةديدج ةوعدب مايقلا نع هزجع لهجب ال القاع دمحم ناكو

 وهو هثيدح ىف ةجفرع رياسي ناك هنكلو ؛ لشفلا اذه دعب
 دايحلا ريغ ىوني ال

 رعشت مل اذا » : لاقف « ةباجالا نم ادب ري ملف ةجفرع امأ

 « ىسركلا بحاص بدتتاف ماهلاب

 « 7, ىسرك ىأو 2(: دمحم ناك

 « ربنق » : ىدانو ةميخلا بابىلا لوحتو لاحلل ةحفرع ضهنف

 ا
 ىتح « راتس اهيلعو ةفحملا هفتك ىلعو « ربنق لخد ةهينه دعبو

 « 7.ادذه امو » : دمحم لاقف ..جرخو دمحم ىدي نيب اهعضو

 نم جرخأو كلذ لاق « .. دهعلا توبات اذه » : ةحفرع لاق
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 00000 41 3 كمت هناك طاسلا قب قرط اتماص ديحم لطر
 نا مامالا ىالوم ىلع ىفخي الو » : لاقف هثبدح ىف ةجفرع لظو

 مهدنج رثكأو « رييزلا نب هللا دبع ىلا نوفرصنم نآلا ةيمآ ىني
 .. قحلا ىلا هلهأ وعدب نمم لاخ قارعلاو ؛ هراصح ف نودنجم

 000١ تكلا ساتلا وعدي قارعلا ىلا ةتركشو ادحا تيدتا:اذإق

 «.:+ ىارلا ,دادسإنم كلذ

 « قارعلا نم الا انتأب ملل شفلا نا » : لاقو « هسأر دمحم عفرف

 « ةنايخو اردغ ىخأو ىبأ لتق قارعلا ىفخ

 نا » : لاقو « طاسبلا ىلع ماشتحاب هسمن ةحفرع خحزحزف

 لبسلا ىرأ ىناو . نآلا ءىث هنم قبي مل لشفلا كلذ ىف ببسلا

 « قحلا روهظل اند دق تقولاو « تدهمت دق

 « 7 ةوعدلا هذهل قلب ىرت نمو » : دمحم اقف

 عضتس كنأل « لجرلا وه تنآ هبدتنت ىذلا » : ةجفرع لاق
 © 5 هللا" توفصم ءادنلاب هيلا فهمتو م ةيدنب نيكل

 « 7 هبادتناب ىتلع ريشت نمو » : دمحم لاق

 هسفن بادتناب ريش, نأ ىثخي وهو قرطأو ةجفرع تكسف
 : لاق مث اتماص ةهرب ثبلف « نظلا هب دمحم ءىسيف ةمهملا هذهل



 اا

 بحاص هيلع مالي ام كانه امهئاقب ىف نوكي نأ نسح ىثخو
 لاقف « جورخلا ىف ةبغرلاب رهاظتف « هنم رذتعي نأ دارأف لالد

 ضرغملع عالطالا بحأ ىناف ؛« سلجاو ىالوماي لضفت » : هل
 « لاب تاذ اهنا معزي ىتلا ةيرسلا ةلباقملا هذه نم لجرلا اذه

 فرس :نامتكن ىلايأ. الآ تربط ىتح .هتن وبيشخن' ىنءاش دقلو

22-2 

 هل ءىيهيس امم لجرلا نم ةميخلا بحاص ءايتسال نسح حرفف
 ىلع عالطالاب هثارتكا مدعب رهاظت هنكلو « هتيغب قيقحت ليسسلا

 نيب 'اسلاج ةجفرع ىأرف « ىرتي الو ىري تحب سلجو .. رسلا
 . ةلوقي امل غصم دمحمو .. هبطاخب وهو مارتحاب ةيفنحلا نبا ىدب
 مامالا اهبآ ملعت تنأ » : ةحفرع لوق نم هعمس ام ةلمج ىف ناكف

 بابش ىديس نيسحلاو نسحلا دعب رمألا اذهب سانلا ىلوأ كنا
 اذه ىلو كدحو تنأف « كل امهدعب ةفالخلا نا . ةنحلا لهأ

 : 6: نيستفم الآ ةضآ وتيار

 , لوقي امب ايضار ةجفرع هنظف « ملكتي ال اتماص دمحم لظو

 همحو تاراتخملا نا ىالوماب ملعت تناو » : الئاق مالكلا فناتساف

 هقفوي ملف « هدهع ىف تبشي مل هنكلو « كل ةوعدلاب ماق دق # هللا

 نأ ريد هب موقي نأ لواحي ناك ىذلا رسلا ناو « هرمأ ىلا هللا

 مهايئد نم لالض ىلع سانلا ىقبي الثل تنأ هبدتننت دحاو هب موقي

 6 مهارخأ اورسخيف



134 

 ناك ىذلا عضوملا ىلا لالب عجرو ؛ شارفلاىلا نسح بهذف

 « سجاوهو بلقتو مون نيب ليللا نم ىقبام ايضقو .. هيف امان
 ىلا الوأ نسح تئفتلاف .. مايخلا ىلا اجرخو اضهن راهنلا علط الو

 .. رفاس ةجفرع نا نظف « ارثأ امهل دج ملف هتميخ ءارو نيلمحلا

 ضرألا نم عفترم ىلع ىه اذاف مايخلا كلت ىف المأتو ايشمف
 جرخ دقو ريغص دلبب هبشأ ناكملاو « حراسم لامجللو بعشتم

 .. لويخلا فلعو اهفلعو لامجلا حبرستل مدخلا

 ةكضارق اهنكلو « مدألا نم ىه اذاف ريمألا ةميخ ابتأ ىتح اراسف

 ابأرو .. ةديدع دمع ىلع زكترت ىهو « سانلا نم تارشع عست
 الوحتف ..ىرس رمأ ىف ثحس ادمحم نا املعف ءالدسم ةميخلا باب

 الخد املف .. ريمألا ةمّيخب ةقصتلم ىهو « لالد بحاص ةميخ ىلا

 . املكش ال نأ امهيلا وشي وهو « امهلخدأو امهب بحر هيلع
 «ريمألا ةميخ ىلع لطت ةميخلا كلت ىف ةوك نم رظنو نسح لخدف

 نسح .فرع ةماقلا ريصق لجر هيدب نيبو اسلاج ادمحم ىأرف
 اسس ل ةصرف هده » : همن ق لاقف“. ةحفرع هلا تاوتللا دل

 سترفتو « ةلباقملا هذه رس ىلع علطن نأ بحب لب « اهعّيضن نأ

 حمالم هيلع تناب دقو هجولا ريبك وه اذاف دمحم ىف نسح

 ءانحلاب هتيحل بضخب ناك هنكلو « الهك لازي ال وهو ةخوخيشلا

 تناك ةوقلا لئالد نا ىلع « بيشلا اهيف رهظي الف )١( متكلاو

 هينبعو ههجوو هيفك ىف ةرهاظ لازت ال

 لوالا ءزجلا  ناكلخ نبا |إ١) ٠



 ين

 نا ركذتو « هناجشأ تددجت هتبيبح مسا نسح عمس املف

 نايك نع هسمن تقايشخ:.. ةسس خم درمآ نم انيق علخلا» |
 هذه ىلا هعم هتنبا لمحبي هنظتأ » : لاقو دلجت هنكلو « هرس

 « + لاوجألا هذه ىف دالبلا

 هنظأ الف اهلمح هنا به مث « كلذ لعفي هلاخأ ال » : لالب لاق

 اذاو « اتوص اهل عمسن الو هيف ةسوبحم اذكه اهكيت تاك

 « .. اهرغصل مونلل ىفكت ال ةفحملاف ةممئان اهنا انضرف

 رطاخلا لغشنم لظ هتكلو « ةيمس ليبق نم نسح لاب نآمطاف
 هردتبا دق لالبب اذاف « ماهفتسالاى لا دوعي نأ دارأف « ةفحملا رمأب

 تركذت دقل « ةأرما الو ةاتف ةفحملا ف سيل « ال » : لاقو ةتعب

 علطي ال وهو « هلزنم ىف اهب ظفتحا دق ةفحم لجرلا اذهل نا نآلا
 ةندملا لهأو « ةفحملا كلت ىه اهلعلف .. اهنطاب ىف ام ىلع ادحأ

 ' « اهرس ةفرعمل نوقاتشم

 قلقلا اذه نكلو « ةفحملا هذه رس ةفرعمل الخ نسح دادزاف

 تكشف .::لبللا اذه ق.همع ءيجم سم لع كلفنا 2 ا
 « ؟ ىلع نبا ىلا بهذن ىتم » : لاق مث « ةهرب

 « سمشلا عولط دنع » : لالب لاق



 اسكن

 دعس ال » : هسفن ىف لاقو « جدوهلا ىف ريكفتلا ىلا داع هنكلو

 نم هدنع سيلو .. جوزتم ريغ ةجفرع نأل « هيف ةيمس نوكت نأ
 هبلق قفخ « جدوهلا كلذ ىف ةيمس روصت املو « هتنبا الا ءاسنلا

 رظتني هيدب نيب فقاو لالبو كلذ لك .. ههجو ىلا مدلا دعاصتو

 هثبدح مامتال هتراشا
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 ف لجرلا اذه مودق نم ضرغلا تفرع لهو » : نسح لاقف
 6« +” ليللا اذه

 « اسمهىبحاص بطاخي هتيأر ىنأل ىالوم اي الك » : لالب لاق
 ىبحاص ىنآر املو .: تعجرف « حربأ نأ ىل نآ دق هنا ترعشف

 تملحف « هللا ءاش نا ادغ اندعوم » : لاقو « هيلا ىنادان اخ راخ

 تنأ رعشت الو بابلاب مانأ نأ ىلع تيتأف « هدعو ىلع لازب ال هنا

 . « حابصلا ىلا ىب
 « ؟لمجلا باجب مئانلا اذه ىف هتيأر ىذلا امو » : نسح لاقف

 « ةجفرع مداخ ربنق هنا تقرع هنم توند املاح » : لالب لاق

 « كلذب ةنيدملا لهأ هفرعي عبطلا ظف قلخلا جمس دبع وهو

 « 7 جدومهلا ف نمب كنظ امو » : نسح لاق

 نأ دغس الو .. ةفحم وه امناو اجدوه هنظأ ال » : لالن لاق

 ةنآل ةشس هتنبآ اهيف “تناك. اكتر وأ + ءاتنثلا' شفم اهتف, نؤكد

 . 6 :اهاوه هل' سنل



 دلل

 ابرقت ىبحاص داز دقو « حوتفم قيرط امهنيبو ةيفنحلا نبا ةميخ

 .. سانلا رئاس نود صاخ باب نم هيلع لخدب راص ىتح ةماركو
 : هل: تبلقف“ 6 ىئرمأ نع :ىنلاأسو ئتمرزكأو ىتايعر ىلا ٠

 ىندعوف . « ةكم اهب لخدن ةليسو ريمألا نم سمتلن انئِج اننا »

 !ميدق أنب ترم ثداوح نع ىنلأآس لعجو « ىنسلجأ مث اريخ

 ىتح ىندعقأ ضوهنلاب تممه املكو « اهيلع عالطالا همهي رومأو
 مادقأ مقو انعمس ضوهنلاب ”يهأ تنك امنيبو .. سولجلا ىب لاط

 وهو جرخو ىبحاص ىندعقفأف 6 راظتنا يع ىلع ةميخلا جراخ

 الحر فرعأ انأو « ةحفرع انأ » : هباجأف « 7 لجرلا نم » : لوي

 تهد اذا. تنك و 4 هن دما لماع ىلع .ةدرتن ناك ةحفرع همسا

 لجرلا تيأرف « هنم ققحتأل تجرخف . هتنأر ةرامالا راد ىلا

 « هتماقو هتوص نم هنيعب وه هنا تققحت ىننكلو « امثلم

 00 ا
 ئىذلا توسملا "ركذ نسح داعتسا « لالب كلذ لاق اَمَدَنَعَو

 همع توص هبشي هنا ركذتف نيلمجلا خانأ امنيح لجرلا نم هعمس
 هنهذ ىلا ردابتو « ليللا اذه ىف هتيحم برغتساو تغبف « ةحفرع

 هنكلو .. ةيفنحلا نبا ىدل هب ةياشولل ءاجف همودقب ملع امبر هلا
 فرعي لحجر ةطيسبلا هجخو ىلع سيل هنا هملعل كلذ دعبتسا
 . هعم وهو لالب همداخو هيبأو ناميلس ريغ ةنيدملا نم هجورخب
 ىف هنا هربخأ نمف ؛ ةكم ىلا هريسمب فرع ةجفرع نا به مث

 . هلجأل ناكملا ءاج دق نوكي نأ نسح دعبتساف .. ىعشلا اذه

 فسوي نب جاجحلا 1١
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 ةميخلا لخاد ىلا هرجو هديب ةكشما 9 © لاعت «» : نسخ لاق

 نم ناك ام هيلع صقو « جدوهلا تحت مئان دبعلاو نيلمجلا هارآو

 دبسعلا اذه ةبطاخم تعطتسا اذاف » : لاق نأ ىلأ مهرمأ

 لظأ فوس ىناف « لعفا ءىجملا ىلا مهعفد امع هنم ماهفتسالاو

 « كلذ فرعأ ىتح اقلق

 جرخو كلذ لاق .. « ىلع نوكي ام نوهأ كلذ » : لالب لاق

 هيلا علطتي نسحو نيلمجلا نق اند ىتتخ رادو « ةميخلا باب نم

 اند ىتح اديور اديور دبعلا نم برتقي هآرف + ةميخلا قش نم
 وهو اعجار لالب ًافكنا مث « مئان دبعلاو ههجحو ىف سرفتو هنم

 نم بجعب وهو نسح هاقالف « ةميخلا لخد ىتح اعرسم لورهب
 « 7 هبطاخت مل اذال » : هل لاقو : الجاع هعوجر

 « لاوس ريغي هتباكح تفرعو' هتفرع ىنأل » : لالب لاق

 6« 7 كلذ فيكو » : نسح .لاق

 كينغيام هيفو « ىبايغ ببس كيلعرّصقأل سلجا » : لالب لاق
 « ةميخلا هذه باب ليللا اذه لوأ ىف تمن .. ثحللا ةرثك نع

 رصف قف نيكستلا ف تذحأو“تظقيتسا+ نأ ثثرل اف قتنكلو

 نم تيشخو . انؤاقب لاط ريمألا ةلباقم ادغ عطتسن مل اذا انناو

 انجرخمو انلخدم اوفرع اذا سأب انيلع نوكي نأ ىرخأ ةهج
 « مكان تنأو لبللا اذه ىف تابقعلا هذه دهمأ نأ تيأرف « انضرغو

 نم هتفرع دقو « ريمألا ىلا نيبرقملا نم لجر ىلا ترسو تضهنف
 برقب هتميخ ىف لجرلا تيقلف . ةلاد هيلع ىلو .. ةنيدملا مايأ



 كل ١

 ء مهرمأنع هنم مهفتسيو دبعلا كلذ ىلا جرخي نأ هسفن هتثدحف

 ناك ول » : هسفن ىف لاقف « هلجخبام هنم عمسي نأ ىثخ هنكلو

 مهافتلا لهس نادبع امهو « ةمهملا هذهب هيلإ تدهعل انه لالب

 « امهنس

00 

 دل كي

 جراخ مادقأ عقو عمس « سجاوهلا كلت ىف نمسح ناك امنببو

 نا أشي مل هنكلو .. مداق الالب نا ملعف « بابلا ةهج نم ةميخلا
 ىلا ىثمو فقوف .. لمجلا بناجب مئانلا دبعلا هبتني الثل هيداني
 لالي عمس املف + ءاداتف كنا دقو هنيعب لالب وه اذاف « بابنلا

 رخاوأ ىف كظقبأ ىذلا ام » : لاقو الاح فقو « نسح توص

 « 7 ىالوماي ليللا !ذه
 تظقيتسا دقل » : هتوص ضفخي نأ هيلإ ريش وهو نسح لاق

 سانلا ضعب تيأر مث ؛ كيايغل ىرطاخ لغشناو « ةليوط ةدم نم
 .. ىنقلقأ ام مهرمأ نم ىل رهظو « انتميخ ءارو مهلامج اوفقوأ
 « كاوس ىبرك جرفي الو

 ىلا 2:ىنم هضتت: ىذلا ام. ىالاوما كيلارإ كلا ا

 « كنانب نم كل عوطأ .

 « + ةميخلا هذه ءارو نم تررم له » : نسح لاق

 « انه نم تئج اامناو « الك » : لالب لاق



 هم ١

 وهو رخآلا لمجلا ٍباجب هلقعو لمجلا ذخأف .. ةكرحلا عيرس

 ى ريسأ مآ نيلمجلا عم انه ىقبأ نأ ىالوماي ىرتآ » : لوقي
 . <37 كتذد

 ىلع ام سرحاو انه تنا ثكما » : ضفخنم توصب هل لاقف

 « كيلع ىفخ ال ابك ئدنتع ءىث رعأ هناك لبخلا

 000 افوخلا ةميخ لا كتمدخ. ق ريسآ له: » : دبعلا لاق

 اكو تنآ ثكما .. شارف ىلا :ىوآل اههاذ' تسل » : لاق

 اذه ىلع ظفاح نكل « سأب الف ةحارلا تئش اذاو .. كيلا دوعأ

 ئتمو تلد لاك 6 ..: هلع اافو لثكلا

 فرعي مل هنكلو « حابشألا ىريو مالكلا عمسي نّسح.نأكو

 عقوتو « امهمداخو ةأرماو لجر مهنا دقتعي لظ هنا ىلع .. ادحأ

 لجرلا باهذ دعب هرظن لوحف + جدوهلا نم ةلزان ةأرملا ىري نأ
 داع دق دبعلا ىأر مث .. هئاطغب اللجم لازيال هآرف جدوهلا ىلا

 نطب ىلع اكتاو هلظ ىف سلجو جدوهلا لمحي ىذلا لمجلا ىلا
 امون مان دقو هريخش عمس ىتح هسأر دنسي دكي ملو « لمجلا

 افاق ولا رثآ' نم نعت دق'ناكو ...هآر ام نسخ :ترغتساف ء اقسع

 ىلع هلد هبلق نأك « برطضم هركفو هشارف ىلا داعف فوشتلاو

 ثحبلل ةميخلا باب ىلا داع شارفلا ىلع سلج نأ دعبو . همهي رمأ
 تفلتو بابلا نم هسأرب لطأف هبايغل هلاب لغشنا دقو : لالب نع
 حابشألا نيبو هنيب مالظلا لاحو « ادحأ دحي ملف ةرسيو ةنمب

 «سجاوهلاهب تقدح ا وهيلعقرألابلغ دقو هشارف ىلا داعف ةديعبلا



 هأ/ ١

 ىف اقرغتسم هنظف « بحب ملف هادانف ةميخلا بابب مان هنا ركذتو

 تفتلاف ؛ ادحأ دجب ملف فقسلا عفرو بابلا ىتأ ىتح ضهنق مونلا

 نم ماعلا عبزملا ف هنا ملعف موجنلا ف سرعت و ءامتسلا 0

 ةسأ قوف 0 هئاذرت فتلاق. لالب ىلع هلاب لعشن اف: « ليللا

0 

 فزع مداق

 مداق لمج ةعحعج عمس ةميخلا لوح رودب نسح ناك امنيبو
 ىناثلاو بكار امهدحأ ىلع « نالمج كانه اذافذ تفتلاف مايخلا وحن

 نيبتتي نأ نسح عطتس, ملو ؛ شام لجر هدوقي جدوه هبش هيلع

 دام هتارماو الحر نا هنهذ ىلا ردابتف .. مالظلا دف ع هوجولا

 لكم : ديدشقلا راصحلا اذه ىف ىهو « ةكم راوجب ليللا رخاوأ

 ةقيقح ىلع عالطتسالا بح هسفن قو « اهلخدف هتميخ ىلا نسح

 نا لق « ىعيبط لاحلا هذه لثم ىف عالطتسالا بحو .. نيمداقلا:

 لطت ةميخلا ىف قوقش نم علطتي نسح لعجف . ناسنا هنع ربصي
 لجر وهو بكارلا لزنو اخينأ نيلمجلا نا ىأرف « نيمدأقلا ىلع
 ءاح © لجرت نيحو : هتءابعد فتلاو هتمامعد مثلت دق ةماقلا ريصق

 ةثحلا مخض دبع وه اذاف لمجلا دوقي ايشام ناك ىذلا لجرلا
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 افرع ريبك طاطسف اهفصتنم وحن ىف « ماظن ريغىلع ةبوصنم ةريثك

 كلذ لالخ نم مايخلا ف سرفتن وهو ةهرب لالب فقوف « ةيفنحلا
 نع اهدارفنا نم اهفرع دقو ؛ فويضلا مامخ نيبت ىتح مالظلا

 نم ابرتقا ىتح لمحلا لتوحو لتوحتف ..رانلا نم اهبرقو اهاوس

 لجرتف . ماين ريغ سانلا نا املعف امالكو اطخغل اعمسف « مايخلا

 هلآسو هب بحر لجر هيقلف « ةميخ برقأ ىلا لالب هقبسو نسح
 انا لاقو ٠ بستتاف بستن نأ هيلا بطو « هريسم, ةهجحب نع

 سيل ةميخامهلخدأو « ةعسلاو بحرلاىلع امهلزنأف ..ءابرغفويض

 اذاف نسح ىلا لالي داعو ٠ فلاعملا 0 محو مدخلا دجلة

 مع 2 ا ءءء ا 9 عا
 | 0١  تظ ةجارلل دسوت مث لكاف ع املعلب ول !ودعأ يوك

 ةميخلا بابب مانيو ليلق دعب دوعي نأ ىلع جورخلا ف
 دق ىعتلا ناك و < هل هوشرف دلج نم شارف ىلع نسح دسوتو

 ةمهملا روصتف « ةجعزم مالحآ ىلا تلوحتف هعم منت مل هسجاوه

 هيلع ضبقو جاجحلا اهلخد دقو ةكم لخد هناو « اهل ءاج ىتلا

 قافأو « جعزناو هيلع كلذ قشف . ديدح نم لغب هديقو هسبح

 مءاشن هنكلو « املح ناك كلذ نأل هللا ركشف « اروعذم همون نم

 « راهنلا لطي امثير هب ىلستي اربخ هيلع صقي هلعل لالب ءاعدتسا

 تن
5224 



 :نحية شو ض>: تحيي

 , -92جل

 000 ااا نوشه نفح 0 ف ا ل ل يل

 له

 ةي ىرأ ام

 « هاعسم ىف قفخب نأ ىثخو هلجأ نم مداق وه ام نسح ركذتف

 دغلا ىف ةكم لخدد امير هسفن ريمص هنكلو

 ع 5 ف

 ١ ةيوحم اضرأ اينأنتح امهراشني ىلا .اراسؤ «ننح بك +

 ىلع فرشأ هنا ملعف « اران ىأر نأ ثبلام هنكلو . ريسي نيإآ ىلا

 ةمهو . برعلا دنع ةداعلا فؤولآم :ىلع ئرقلا نان رانلاو «.كعبشلا

 نم ةبرقم ىلع اننا » : هل لوقي وه اذاف "كلذ نع الالد لأس نأ

 لهف « ليخلا ليهص عمسنو مايخلا انل ودبت ليلق امعو .. بعشلا

 هنذآتسن ريمألا ةميخ دصقن مأ اسأر ةفايضلا راد ىف لزنن نأ ديرت

 ةكم انلوخد رمأ ىف هطاخنو + «

 0 هحعزت ام ةتميح انلوخد ق*+نؤكن نأ  ىقخأ :٠> ىنصت لا

 « دغلا حابص ىف هروزن نأ انب ردجألاو
 نولأسي ال مهناف ؛ ةفايضلا اراذ لامك بهذنلف ا لاق

 وكس امرت انحبصأ ىتمو « همودق ببس نع اهيلا مداقلا

 « حيرتسم تنأو رمألا ربدأل ةليللا انأ تجرخ امبرو

 تناكو « مايخلا امهل ترهظ ليلق دعبو .. هتريغىلع نسح ىنثأف
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 « .. 7 ةديج

 هلقانتن امم اريثك هنم تدهش دقو .. ىالوماب معن » : لالب لاق

 هدلاو ةامحف هتأر ىنا ركذاو . ةيندلا هتوق ثيداحأ نم سانلا

 نأ دارأف ةليوط عرد هكا اذن فاو © امالغ تدك « ىلع مامالا

 007 د2 نأ هزمآو "دمحم ىلا: اًهفقدق. تاهماقلح< لشرب قدس

 ىرخألابو اهليذ ىلع هيدب ىدحاب دمحم ضبقف ؛ ةقلح اذكو اذك
 )١( هوبأ هددح ىذلا عضوملا نم اهعطقف ؛ اهبذدج مث اهلضف ىلع

 « ... اضيأ ىنفرعب وهو ارارم هتدهاش دقو

 نم ىغتبت اذامف « كفرعب وأ هفرعت كنا بهو » : نسح لاقف

 جرى د0 تلد ءارأ

 راوحب بعشلا ىف نإلا ميقم هنا كلذ نم ضرغلا » : لالب لاق

 «دغلا ق نوكيامىرن مث ؛ ةليللا ةدنع: انلاذ تشي اذاك (') « ةكم

 « 9 هيلا قيرطلا فرعت لهو » : نسح لاقف

 ةدعاع  ىنذل + نآلا كتع :ىئابغ ءانثآ ىف هتفرع ل : :لالن لاق

 .. ةحار ىف نوكت ىكل « رمألا اذه ربدأ نأ لبق عجرأ ال نأ ىسن

 كلل ذلغا كارآو ء اريخ كن ناملبم لاو الوم ىئاضوأ دقت
 « ىنم كتجاح غرفتو ؛ كنمأم ىلا لصت ىتح كمداخ انأف

 2 وكارلل ةلحر ءىه دخآو +6 2:2: كنف كروب » : :نسح لاقف

 ةقاكلر + دن دله قيض ف ةكس ئزرأ"ىنآ> :'لوقب و هدعانس لاو

 ىلع نوبلغيس نييومألا ناف « ربصلا اذه ةبقاع نم ريبزلا نبا ىلع
 0 صل سيب يبي

 عبارلا ءرجلا 2 رمالا "نتا 00(1) لوالا ءزجلا  ناكلخ نبا (01)



 بف

 0 يع

 00 0 كة داس

 ك] ١

 اهب بسكي ةليح ركتبي نا ليفطلا دارأف + نيسحلا ةلتق ةبراحل
 ناكو « للاط ىبأ نب ىلع تخأ ةدعج مآ هتدج تناكو . الأف

 تايزلا نم هذخأف خيسولا هبكر دق ميدق ىسرك تايزلا هراج دنع
 بهذ مث « عملب وهو نهدلا برش دق راضن دوع جرخف هلسغو

 نا ىل ادب دقو ائيش كمتكا تبك ىنا » : هل لاقو راتخملا لا

 ئوريو « اندنع ىمرك ىلع سلجي ناك ةدعج ىبأ نا . كل هركذأ

 هترخأ اذامل هللا ناحبس » : راتخملا هل لاف « ىلع نم ارثآ هيف نأ

 ةءالمب هاشغ دقو هيلا هب ثعبف « هب ثعبا ..# تقولا اذه ىلا ىنع

 )١( فرصناو ليفطلا اهذخأف . مهرد فلآ رشع ىنثا هل عفدف

 اعدو ةييبلا عاونأ هسشزو جابيدلاب هاثعف يروا راتخلملا ذدخأو

 نم -ىسمركلا اذه:نا:» : لاق ةالصلا دعبو دجبسملا ىلا سانلا
 توباثلا هل نمت اندنع وهو « مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ رئاخذ

 اده « رصنلاو رفظلا مكلو اولتاق » : لوقو « فصلا حارب ىف

 ةنيكسلا هيقو ليئارسا ىنب توبات لحم يكيف هلحم شركلا
 لهنكلو 8 «مكل اذدف نولزس مكقوف نم ةكئالملاو « ةيقبلاو

 نبا فرعي ىذلا نا .. هقدصي ناك ادمحم نا ىالوماب نظت

 « ... ةوعدلا كلت لبق نأ نع هلحب ةيفنحلا

 ةفرعم لالب اب هفرعت كلعل » : لاقو « همالك نسح عطقف
 جكس سس سس يا

 لوالا ءزجلا  لحنلاو للملا ((0) عيارلا ءزجلا  ريثالا نبا )١(
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 « .. # هب عمسأ مل فيك » : لالب لاقف
 املاطم 1 راسا ساس حم

 نب هللا دبع وخأ بعصم هلتق مث « ةيفنحلا نب دمحمل ةفالخلاب

 ى نآإلا رصاحملا هللا دبع هيخأل هنم قارعلا صلختساو رييزلا

 ابعصم براحو هسفنب ناورم نب كلملا دبع ءاج ىتح مرحلا اذه
 « هنم قارعلا ذِخآو هلتقو

 ءرمألا اذه ىف كفلاخأ ال ىنا « ىالوما», تقدص » : لالب لاق

 كلذ هفلكي مل وهو اذه ةيفنحلا نبال ةعيبلا بلط راتخملا نكلو

 ىلع مامال نبأ ىلاةءايجتلالا راكخملا ذازآ امتاوء ومارآ دلك

 0 هيقعا ةرمآو ىمركلا كلذ لمحف .. هسفنل رمألا ضلختستل

 ةحلش ام ىعداو ىلع مامالا ىسرك هنا لاقو « ةفاك سانلا دنع

 6« .. هنم اورفثو سانلا ههرك ىتح ةونلا

 «7 هلصأ قرعت لهو « ىسمركلا كلذ تبأر له » : نسح لاقف

 00 تدل املاطو: 6 ىدبع ىمركلا اذه رس:نا' » : لال لق
 راتخملا ىعدا امك اسدقم حبصي نأ لبق

 عساو كنا ىل رهظي ..7 لالب اب كلذ فيكو » : نسح لاق

 « .. عالطالا

 00007 | ىرز اليوط شيعب_ىذلا نا ف لاو لت
 ليفطلا همسا الجر تبحاص ىنا ةنيدملا ىف انأو نينس عضب ذنم ىل

 ليفطلا ناك تانز لجر هتيب بناحب ناكو « ةريبه نب ةدعج نبا
 قيضب ليفطلا د نأ قفتاف < انامحأ هيلا انأ ددرتأو هلا دك
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 ىطخلا عقو عمسال ةيلمر ضرألاو لازغلا ودع ودعب امداق

 ةكم ىلا انل: لبيس ال*» : :نيسحل لاق لال" لصو املف' ان

 ال تن ليسا لك نم اهيلع نوقيضم جاجسلا لاجر نآلا |] ١»
 « دحأ اهنم جرخب الو دحأ اهلخدب

 « انلوخد نم دبال .. + ةليحلا امو » : نسح لاق

 نع ثحبأل دغلا. ىلا ربصن نأ ىالوماد ةليحلا » : لالب لاق
 . « انلوخدل ليبس

 ©9 دغلا ىلا :طقاحلا اذه ءارؤ نقن[و: نش لات
 كحيرت اهنظأ ةليسو تريد دقف .. ىالوماب الك » : لالب لاق

 ٍ 6 ١... لوخدلا :كيلع ليش

 « + ىه امو » : نسح لاق

 « 9 ةيفنحلا نب دمحم فرعتأ » : لالب لاق
 ىنب ابابس ىدحا نم ىلع مامالا نبا وه سيلآ » : نسح لاق

 «7 هفرعأ ال فيك ..9 امهيبأ نم نيسحلاو نسحلا اخأو )١( « ةيفنح
 نبا دنعو جاجحلا دنع ةمرح لجرلا ادهل نا » : لالب لاق

 « رسو ةلوهس ىف ةكم انلخدأ هانطكسو اذا انلعلف « ريدزلا

 نبال ودع وهو « ةمرحلا هذه هل قوكت فيك » : نسح لاق

 زاجحلا ىف ةفالخلا ىلع لوألا قباس, هنأل :٠ كلملا دبعلو رييزلا

 ثيدحب عمست ملأ .. ماشلا ىف ةفالخلا ىلع رخآلا قباسيو

 « 2. 7 راثخملا

 لرالا ءزجلا 2 ناعنح ل



 د

 لمجىلع ةنيدملا نم جرخ دقو هانكرت نأ دعب نسح ىلا عجرنلف
 « مايأ ةريسم دعبف . لالب دبعلا هعمو ؛ ناميلس دلاو هل هادهأ

 ناسرفلانم مذارشب ةطاحم اهابأرف « بورغلا وحن ةكم ىلع افرشأ

 لوح ةيومألا عئالطلا ىرأ ىنا » : لالب لاقف . اهلوح نوفوطب
 لهف « نوريثك مهو انوعنمي نأ ريسلا انلصاو اذا نمآ الو ؛ ةكم

 « + كيلا دوعأ مث مهلاح نع ماهفتسالاو مهيلا جورخلاب ىل نذأت

 لجع ىلع كتدوع رظننأ ىناف « ءىطبت الو رس » : نسح لاق

 « طئاحلا اذه فاحب

 ماعلا قيرطلا نع ديعب طئاح ىلا نسح لوحتو « لالب ىشثمف

 اكتاو « طئاحلا ءارو هلمج لقعو لجرتو « ميدق ءانب رثأ هنأك

 هل باط دقو ةدم ثبلو . ةراملا نم دحأ هاريال ثرحب هنناج ىلا

 نم ليوطلا هبوكر ءانثأ ىف دهجلا نم هاساق ام مظعل ءىكشب نأ

 نقر نأ ثسل ام ةنكلو ١: ةديذل ةحازب سحأق ء ةكم ىلا ةنيذملا

 تقو نآ املف . عجري مل لالبو صلقنت لالظلاو برغت سمشلا
 قلست مث فقوو « باسح فلأ هرخآتل اشحو ةأطتسا « ءاشبلا

 امداق هاري هلعل قفألا ىلا رظنب لعجو طئاحلا

 هآرف تفتلاف لالب ةحنحن عمس « هرمآ ىف ركفي وه امنيبو
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 تاشوانم ىف َرِمؤلا نبا براحو ه ا/*؟ ةئس جاجحلأ وامي

 ثعبف .. ةلواطملا جاجحلا لمف « نيبناجلا دحأل اهيف زوفلا متي مل

 نذأف « رييزلا نبا راصحو مرحلا لوخد ى هنذأتسي كلملا دبع ىلا

 رصاحف جاجحلا رزا دتشاف ؛ نيرخآ فالآ ةسمخب هدجنأو هل

 هيلع هوبنأو نيملسملا ىلع كلذ مظعف . قينجنملاب اهامرو ةبعكلا

 0 راصحلا لاطو « هب الا زوفلا ىلا اليبس ري مل هنكلو

 فكما ةكم تناكو . ديدش 0 مهباصأو مهداز لق ىتح ةكم

 ضعبو ةبعكلا هطسو ىو ؛ دجسملا ريغ اهيف سيل ةينبألا ةليلق
 ءىجم للبق اهراصح ىف تمدهت دق ةبعكلا تناكو « ةينبألا

 ةيلع تناك امم عسوأ ىلع اهءانب ريبزلا نبا داعأف « جاجحلا

 كل ىلع فرعلا نييك بأ ليج ىلع قيسفل حتت 0
 قرشلاو لامشلا ةهج نم

 نق يب خل
 هعمو « مارحلا دجسملا ف هلهأ عم اميقم ريبزلا نبا ناكو

 ربص ريباص وهو ؛ توملا ىتح هوعباب دق هلاجر نم ةعامج
 راصحلا قييضت ىف هيعاسم ةلمج نم ناكف جاجحلا اماو . لاجرلا
 لوخدلا نوعنمي ةكم لوخ نوفوطي هايارس ثعب نا هللا دبعىلع
 ملو 4 جاجحلا ىلع راصحلا دمأ لاط املو . اهنم جورخلاو اهيلا

 ةنيدملا ريم قراطب دجنتيسا نورصاحملا ملِسي
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 ريبزلا نب هللا دبع

 ناكو .. ةباحصلا رابك دحأ ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع وه

 امك هتعيب ريبزلا نبا ركنأ دق « ديزي هنبال عيوبو ةيواعم ىقوت امل
 لك اعدو ةكم ىلا ةنيدملا نم اجرخو ؛ ىلع نب نيسحلا اهركتأ
 كلذب رهاظتي نكي مل هللا دبع نكلو . هسفنل ةعيبلاب امهنم
 ناك ام ناك اذا ىتح .. اهب هنم ىلوأ هنا هملعل ؛ ةكم ىف نيسحلاو

 نبال وجلا الخ « ءالبركىف هلتقمو ةفوكلا ىلا نيسحلا جورخنم
 هغبابو ؛ ةكم هتمصاع لعجو هرمأ لحفتساو سانلا هعبابف « ريبزلا

 .اوحلفي ملف هوبراحف ةيمأىنب ىلع هرمآ مظعف نميلاو زاجحلا لهآ
 هنم غلس ملو « اضيأ هبراح ناورم نب كلملا دبع ةفالخ تناك املف

1 

 نيا نا

 كلملا دبعلو ؛ كلملا دبع ءارمأ نم اريمأ ذئموي جاجحلا ناكو

 « هللا دبع ىلع جورخلا ىف ابغار جاححلا ناكو .. هتعاحش ىف ةقث

 دخأ دقو اهيف هسفن ىأر هنا لاق ابّورب كلملا دنع ىلع لاتخاف

 هثعبف .. هبلا هثتغي نا كلملا دنع نم فلطو « ةخلسو ريبزلا نبا

 ريبزلا نبا ىلا نامآ باتك هاطعأو : ماشلا لهأ نم فالآ ةثالث ىف

 هةكقا قفرتنأ هاضوأو « اوعاطأ نأ ةعما نفوز

0 
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 ؛ قلقلاو بارطضالا هب دتشاو .نسح رمأ نم نوكي نأ ىسع اذام

 كانه هدجي مل هنأل ةجفرع تبب ىف هنع لأسي نأ هل رطخي ملو
 . لكاط الب اهلابلب ديزي نأ هنع ةيمنس لأس اذا فاخو « سمألاب

 ىلا امهلوصو ةليل هيف اتاب ىذلا ناكملا ىف هنع لأسب نأ هل رطخف

 لزنمب هريسم ءانثأ ىف رمو .. هيلا راسف « ةيليخالا ىليل عم ةنيدملا

 ىلا لصو املو . نسح نع ائيش عمس, ملف رابخألا مسنتف ةجفرع
 ؛ اميظع اذخآم هنم بعتلا ذخأ دقو سلجف « ادحأ دجب مل تيبلا

 ةناوطسا هبيج ىف دجوف « هيف شتفي لعجو هيدي نيب لحرلا عضوو
 ىتلا ةلاسرلا اهنا ملعف .. رييزلا نب هللا دبع مسا اهلعو ةموتخم

 ول : هسفن ىف لاقو هقلق داز اهآر املف . ةكم ىلا نسح اهلمحيس

 امنا هنأل هعم باتكلا اذه لمحل هرايتخاب لمحلا كرت انمسح نا
 نبصأ' وأ لتق هنا هيدل تنثف ::هلجآ نم رايدلا هده ىلا ءاج

 تدني ةرات .. اماعط قدي, مل وهو هزاهن ئضقف "مّيظع رطخب
 نم ابرد الو اقوس رداغب ملو . هايقلب هسفن للعي اروطو « هالوم

 مسنتيو سانلا هوجو ىف سرفتن وهو « هب رم الا ةنيدملا بورد
 المع جاجحلل ةدجنلا دادعا ىف سانلا كامهنا الا رب ملف « رابخألا

 ركفي وهو ةنيدملا ف ةليللا كلت تابو . مهيلا ديربلا هلمح امب

 باتك لمحب نأ قلع اريخآ هبآرب رقتساف + لحي نأ ه0
 نسح ءاج ىتلا ةمهملا متيف « ةكم ىف ريبزلا نب هللا دبع ىلإ دلاخ

 . هديس نع كلذ ءانثأ ف ثحس نأ ىلع « اهلجآ نم



111 

 6« لاحلا هذه لثم ىف كلذ ثدحب ام اريثكو . ىرخأ ةهج ىلا

 30000 دنبو . ايرغ ريس هنا دقتعي وهو ارش لجرلا هجيتيف
 فقو « مالظلا كدفا كفو اتوص عمسي الو اكار ىرال وهو

 ىردي الو قيرطلا ىريال ليخنلا نيب وه اذاف هب طيحي ام ىلا رظنو
 ىلا لوحتف « بكاوكلاب لالدتسالا فرعي نكي ملو . وه نيأ
 اان ل] ةكدملا .نع دعب املك ناكو .ناكملا غلبي ملف ىرخأ ةهج

 '0000 لا عجريف < زاونألا نم اهيف ودي ام ضعبب اهيلع
 ا د يوم الرعد نم كام

 "اللا داع امير هديس نا ةتغب هل رطخ مث .- اهيحاوض ىدخلاب
 هجوتو ةنيدملا ىلا هللا دبع عجرف « بابسألا نم ببسل هتييبح

 جراخ ىلا داعف ؛ مدقت امك كانه ةيمس دجب ملف ةجفرع لزنم ىلا

 بارطضالا اذه ف هتليل ىضقو .. ةئدملا

 اي

 توصلا ةهج وحن عرسأف « ملأتي لمج ةعجعج عمس رجفلا لبقو
 دوعت' امب هادانف . هديس لمج توص هبش هنأل هب سنأتسا دقو

 قاب وهو ةعجعج لمجلا دادزاف « تاوصألا نم هب هيداني نأ
 عيطتس ال هنكلو هنيعب لمجلا وه اذاف هوحن لبقأف .. هناكم

 00 ا اا

 0 ل يديم لو ا رس نا نطص الخ

 ى ركفي وهو ةدم فقوو .. هنع هعزنف لحرلا ىلا عرسأف « هلاب



 قارغلا نم اهب
 دوقي ناكو « اهتمداخ اهعمو جدوهىلع اهولنح مهناف ةيمس امأ

 ىلع شراف نيبناحلا نم لك ىلاو ... دبع هقوسيو دبع لمجلا ماطخ
 له هلهأ لاسو هدهعش جدوملا ىلع ددرتن قراط ناكو . نيحه

 هدقفتن دنجلا فارطأ ىلا هسرف ضكري مث « ءىش ىلا نوجاتحب

 ظ . رمش دل

 هر

 نسح مداخ

 ىلا مجرتلو -«  اهزيصم ىف كفن: اهيكؤه "ىف ةسنن 27
 نم اعجار هانكرت دقف .. نسح مداخ هللا دبع نع ثحبلل ةنيدملا

 تربخأ هللا ةما نا انعمس مث . هيلا ةيمس قفار نأ دعب ةنيكس تيب

 عجرف « اهدحي ملف اهنع لاوتسلل اهدلاو لزنم ىلا ءاج هنإ ةيمس

 امل هنا ربخلا ليصفتو . هباصأ ام ملعت دعت مل مث . ةباقعأ ىلع

 بأب جراخ هديس ةلباقمل عرسآ ةنيكس تيب نم هللا دبع عجر
 ى نسح عم اهثيدخنم هعمسامو ةيمسب هلاب لغشتا دقو « ةئيدملا

 قدجن ام روصتو . ةدح ىلع لمحلاب فقاو وهو «' ةليللا كلت

 و' ةدم راسف .. رخآ لغاوش نع الضف « راطخألا نم هديس

 جرخو قيزطلا أطخأف « هسفن ىسن دقو سجاوهلا هذه ىف قزاغ

 ئدوت رخآ قيرط نم راسو « نسح هنم جرخ ىذلا ريغ باب نم

 فسوي نب جاجحلا ب .١
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 ءامقلا اذه ةقالع امو » : تلاقو « اهمالك هللا ةما تعطقف

 >6( 21 ةلخفت

 مزع نأ موي, هل هادهأ ىدلاو نا نيركذتت الآ » : ةيمس تلاق

 نم هل ليو ..دربلا نم ةياقولل هسبل ىف هيلع ”حلأو ؛ رفسلا ىلع

 ذختا هنأكو « هلتقيي نم ىلا زعوأو هايا هسبلأ .. ميظع موي دهشم

 ءابقلا ةيقب ىه هذهو .. هنم مهضرغ اوباصأف هيلع اليلد ءابقلا

 . 7 نآلا لمعلا امف « هولتق مهنا كش نم لهف . مدلا اهيلعو
 كلذ تلاق « .. 7 ىبيبح اولتق سانأ ىلا انسفتأ ملسن فيك

 .. اهقيرب تّتصغو
 هلا نم ىسآنت الو 6 هللا ىلا كرمأ ىمئلس:» : هللا ةما.تلاقف

 هللا ناف ء ىرصاو .. نئاك وهف هللا هردقب ام نا ىملعاو . هللا

 ..6 نيرياصلا عم

 عوقو لبق ءرملاو . اهسفن تربصف « ربصلا ريغ ةيمس رت ملف
 مهوتن دقو « اهلامتحا هيلع ليحتسي تعقو اذا اهنا مهونن ةبيصملا

 الايمس مدعبإ ال تعقو ىتم هيكل و ووو ةلقسأ اضأ كلذ

 لك اهارن ةريثك ثداوحلا هذه لاثمأو « اهيلع ريصلاو اهلامتحال

 اهبيبح لتقم نم هتققحت ام دعب ةيمس تربص اذا ورغ الف .. موي
 اوبكرف « ليخلا ليخلا : دنجلا ىدون « مويلا كلذ ليصأ ىو

 باحصأو مامالا ىلا ناسرفلا تشمو « مايخلا اوضتوق نأ دعب

 ورمع نب قراطب نوطيحي لئابقلا ءاسؤر مهيفو « مهنيب تايارلا
 ناك ةيسراف اعرد سبل هناف وه الا « ةيدابلا لهأ سالب مهلكو
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 اهن هددنم ةيمسس :تازق ةيبحلا كنتم .. اهييسدنح ق١
 دق اوناك-طاس ىلع تسلجف « كانه اهتادعم لكو .اهقاردأ

 هللا ةما تسلجو . اهضعب الا لغشي ملف ةميخلا ضرأ ىف اهل هوشرف
 ةميخلا جراخ ىلا رظنت ةيمسو « اهفطالتو امهثداحت اهبناج ىلا
 ؛ لامجلاو ليخلاو ديبعلاو دنحلا تاكرح نم هارت امب لغاشتتو
 هتأر بلك اهنهذ لغش ام ةلمج ىف ناكو . مومهلا ىف ةقراغ ىهو

 اهرثآ ىف ودعب مث اهفذقيف « هيدي نيب اهبعاليو ءادوس ةقرخ شهني
 : ةعئاج نكت مل اذا بالكلا ةداع ىلع ؛ ةسيرف ىلا ودعي هنأك

 نيحو « ةيمس ىدي نيب تعقوف هتسيرف بلكلا فذق نأ قفتاف
 بلكلا رفف اهدب تدمو « اهبلق قفنخو تلفجأ اهيلع اهرصب عقو
 5 اهمامأ نما

 . مدلاب ةثولم ىه اذاف تسرفتو « اهتعفرو ةقرخلا تكسمأف
 .. ءابقلا وه اذنه ..:هاليو » : تحاص ىتح اهتبلق نأ تثبل امو

 6«... هب :ايشح ا لتق .. .ىدلاو ءابق وه اذه

 كعلاغت تلعج“ اهنكلو”«.هتفرغ دقو اهدي نم:هللا ةما ةتلواست
 ةسقألاو « هؤابق هنا تفرع فيك » : تلاقف « اهنع ففختل ةيمنس

 . 6 3 ةيلشلا

 ىثولا اذه نم هتفرع دق » : تلاقو « :اهمالك ةيمس تعطقف

 ©« همسك يناثلا ملعأ ان وراؤ :ئركس هتزرط ىناف « مكلا اذه ىلع

 ؛ هللا ةما نم اباوج رظتنت ملو « اهعومدب تقرشو كلذ تلاق
 « .. هلتقف كش ىدنعقبس مل .. هولتق » : لوقتو ىكبت تذخأو
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 علتساف . دنجلا فيرع ىلا لمجلا مءاسو ؛ ركسعملا ىلا امهلصوأ

 فارطأ دحأ ىف ةميخ ىلا مهعم راسو « لمجلا ماطخ فيرعلا

 ,. كاسل
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 لتقلا توبث
 دك + نيحاوهلا ناخن. ىف .ةقراغ قيرطلا ءانثأ ف ةيمس تناكو

 ناكملاب ترم امنيح ةصاخو « اهسفن نم هللا ةما مالك رثأ لاز
 او رحت بدق كنسغلا ضعي تارف .. هبف اياصم لمحلا ناك ىذلا

 اورحنو انسح اولتق فيك تروصتف « هخلس ىف اوذخآو لمجلا
 « اهنع مغرلاب اهسفن تربص اهنكلو .. رمألا اهيلع مظعو « هلمح

 ىلا اولصو ةريصق ةرتف دعبو . ةسلخ اهتاكرح بفقارت هللا ةماو

 اذا ةاعتلاوب : كاملا 'ىف تنقو .اهتآ . ةسس: تقفحتف ركسسفم ا

 لئاوأ ىف اهشاحيتسا نم دب ال هاضرتو هفرعت لجرب اهوجوز
 دقو ةيمسب فيكف « لدابتم مارغ نع اهجاوز ناك اذا الا « اهمايأ

 سانلاو ؛ هبحتال لجرل اهدلاو اهعابو ( اهمعز ىلع ) اهبيبح اولتق
 ناك اذا مايألا كلت ىف لجرلاو . هتدشو هتوسقب نوثدحتن

 ةطلسلا عويشل هتيب لهأ ىلع ةدش نوكي ام رثكأ ناك « ايساق
 ! هل درم ال ذفان هرمأو جاجحلاب فيكف .. مهنيب ةقلطملا

 أاهولزنأو « هوخانأ اهل ةدعملا ةميخلا ىلا ةيمس ريعب لصو املف
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 0 كرسي ام لك ىّتلع كلو « جاجحلا ىلا

 هللا ةما عاطأو « اهنع ربنق داعبا هيلع ناهو ةحفرع لاب نأمطاف

 ةميخ ىلا نالا اهباهذ نم دب ال » : اهل لاقو « اهعم اهلاسرا ىف
 0 اهدحو ريست نأ اهيلع نمآ الو ؛ مهركسعم ىف اهل اهودعأ

 ةبغر الا هتلعف ام اهب لعفأ مل ىنا اهل ىدكأو اهعم تنآ ىبهذاف

 ْ . -باتحل را

 ةسس نكلو .. كيف هللا كراب » : تلاقو « هدب هللا ةما تلّبقف

 ش « اهتاودأو اهبايث راضحا ىلا جاتحت

 اهتميخ ىف اهل دعم ءىش لك » : لاقو « اهمالك ةجفرع عطقف

 هيلا عوجرلا ىلا الا جاتحت .الو « ركسسعملاب
 نئمطي امالك اهملكو ةميخلا ىلا نآلا لخدا » : هللا ةما تلاقف

 « ةميخلالخد ىتح ةحفرع ىشمف « تشمو كلذ تلاق « .. اهرطاخ

 : لاقؤ اهدن :كنسمآو اهتم :اندف ...ةنكاب ةسلاج ةشض ا

 هلا من ىل نهظ ىنكلو :.ةوسك نم هللا نساك اهنا
 ىلا اهعم ىريسو ىضهناف + كنم مغرلاب كلذ تلعف كنا هللا

 ةمدخلا صلختو كقفارت نأ اهتيصوأ دقو « ركسعملا ف كتميخ

 ل

 ىلا هللا ةما تعرسأف « ةقرطم لازت ال ىهو « ةيمس تضهنف

 ادلاو دي ىلتبق » : لوقت ىهو « ةيمس ىلا اهتمدقو ةجفرع دي
 لازي ال جدوهلا ناكو « وه اهلبقو . اهتلكبقف « كنع هؤاضر متل

 ىتح امهمامأ راسو هتلغب وه بكرو اهعم هللا ةماو اهمكرأف : ادعم

 كنف ظلال حرس
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 ء اهردص حارشناب تسحأ « هللا ةما مالك ةيمس تعمس املف

 عوجرلا عيرس ناسنالاو .. لامآلا اهيلا تداعو « اهلاب حاتراو

 نوهي هتاذ بحو « سأبلا نع هدعبت دوجولا ةعيبط نأل لمألا ىلا

 نم نكي امهم ءرملا نأل « ءاقبلا ىف ابح راحتنالا نع عوجرلا هيلع
 ثبلي ال هبضغو هجايه لاح ىف وهو راحنتتالا ىلع هميمصتو هسأب

 نأ ردنيو . ميمصتلا كلذ ىلع مدني نأ  هجايه نكس اذا

 رصتتو ودقو ركف اذا, راخنتالا ةننرخج دحأ ككتأزإ

 تبوصتساو « ةيمس بلق ىلع ديدش مقو هللا ةما مالكل ناكو

 نيفرعت كناف كل ادب ام ىلعفا » : اهل تلاقف « ربصلا ىف اهبأر

 « ... كدي ىلع جرفلا ىنيتأي نأ ىسعف .. ىبلق ىف ام

 اهنكلو « اهتديس ءاقبتساب اهتمهم حاجنل ةيراجلا ترتسف
 تدمع اهنا ىلع . نسح توم تحجر دقو فقوملا لوهب ترعش

 تحت هدبع عم افقاو ناكو ؛ اهديس ىلا تجرخو ربصلا ىلا

 0  هنما ونكت نأ اهلا اموأ] تحرش .اهاآرجانلف ..:ةلخت

 هدحو ىشمف . هب ءالتخالا ديرت اهنا مهفف « هفقوم نع ةفرحنم
 لد ق كرمأل ةدعبطم ةيمس تمأر ىنا >:: تلاقف ..انقتلا ىتح

 وأ اهبطاخي هعدت الف ربنق ةلماعم نم تشحوتسا اهنكل « ديرت ام

 ةيمس لاح ىف ناك نم لك نا ىالوم ىلع ىفخي الو . اهملكي
 دب الو « تنال اهتنأرف نيللاب نآلا اهتيطاخ دقو « فنعلاب ذخؤ ال

 ىلا اهلاسرا نم دب ال ناك اذاف . دارملا اهب ممتأ ىرخأ ةسلج نم

 لصت ىتح اهتمدخ ىف انأ نوكأ نأ اهرمف ؛ مويلا قراط ركسعم
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 نئاخلا ملاظلا اذه ىنربخأ دقو كلوق ام نآلاو .. رطخ

 كلذ دعب لهف ؛ نيعلا ىأر هتثج ىنبري نأ ىلع ضرع دقو « لتنق
 6 ىنائيش ىلغ “تخن و.« ئتايخ تيدن اذا ىئنيمولتا ... 2ةكش 1

 « .. ؟ توملا ريغ ىتحارل اليبس نيرت لهو
 هدعن نأ نكمي الف « لتقلا رمأ نم كغلب امهم » : ةيراجلا تلاق
 أاعمط جاجحلاب كجاوز ىف كدلاو ةبغرب كملعل نيقيلا عضوم ىف
 كلذ عمو « هنع كبلق لتوحب ىكل لتق هنا كل رهظ وهف «لاملاف

 نا دهرخلا كلذ كل وزمن الو ..كردتسم ماكس 1ك
 فا كيفن لاون ال اننا نألا اماو .. كبيبح اولتق مهنا ىنقيتت

 . جاجحلا نم ىصلختتل راحتنالا نيديرت كنا ىبهو : رمألا

 تيأرو « جرفلل اباب كيلع هللا حتتفي مل اذاف « ةياهنلا ىتح ىربصاف
 ىعرجت كيلا هلوصو لبقف « كنم همارم غلب نأ كشوأ جاجحلا
 « كسفن ىلتقاو مسلا

 « .. ؟ مسلاب ىل نيأ نمو » : ةيمس تلاق

 نأ كننأ ىلع ىطرشا::.. كعم :نوكا انآ :» : ةيراخلا كلاق

 نم تققحت ىتمو « مسلا كل ءىهأ انأو « كتمدخ ىف انأ نوكأ

 كاندعلا ئعذانالاو. .. .اضنأ اا هعزجناو عسلا كعرجأ كسأب

 لزق اكرخما ردقلا الاء تمل نأ دسم الو تاخر
 عنخ ىرلا ف قوو انسج ديف اناا وأكل

 ل وكي اذام
 5 ةداعتملا 0
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 « اهقاثو لح ىف تذخأو تقافأ ىتح ةيمس هجو ىلع تشرف

 لواحتو اهلّبقت ىهو اهسأر قوف اهتيراج تآرف ةيمس تتفتلاف
 .. اهمكب اههجو نع ءاملا حسمت ىهو اهنعو اهيلا دتراف « اهشاعنا

 « ىتديس اب كسفنب تلعف اذام » : ضفخنم توصب هللا ةمأ تلاقف

 ©7 كفوارأ ىدلا ا“

 نع هللا ةمأ ان ىنئيلأستأ » : تلاقو « ءاكبلا ىلا ةيمس تداغعف

 «نيملاظلا موقلا هللا حبق ..ىبيبح ..نسح تام دقو هنيرتام ببس

 قى تسمهو « اهمف ىلع اهدب تعضوو اهمالك هللا ةمأ تعطقف

 نأل ةمكحلاب رمألا اذه ف اقل كنوص ىففخا » : ةلئاق اهنذأ

 « اعفن انيدحب ال فنعلا
 ذعب ةاملا دنرأ ال ىناف ... هللا ةمأ اب ىنيعد > : ةيمس'تلاقف

 للا 27 وطح 2 ئدا ف“ ةبتمو .٠ "ئبلق ةحنهو ىبسخالقف

 « 7 هنم الدب ىنولتقي, مل اذامل .. هللا مهنعل

 ةميكحو ةلقاع تناك اهنكلو « اهتديس ىلع هللا ةمأ بلق عطقتف

 « 7 هولتق مهنا كل لاق نم » : تلاقو تدلحتف « ءاهد ةبحاصو

 كا

 هللا ةمأ

 | ال كن ةلمج امهر انآ 2:7 هيتشلاسا » -: :ةنمض تلاك

 ىلع لدب ال لمجلا دوجو نا وأ هلمج ريغ هلعا تلقف ؛ اروجهم
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3 
 ب 3

 الدني

 .ش . ةكم برق جاجملا
 نسحب هتنبا قلعتب ملعي « ىرخأ ةيحان نم ةجفرع ناكو

 ًايهف .. اهضفر عقوتي ناكو « هريغو جاجحلا نم اهروفنو

 وه دعاوتو « تناك ةليسو ةبأب اهعانقا ىلع ةدعاسملا بابسألا

 .. ىنسحلاب اهعانقا لواحيو ركسعملا برقوىلا اهب جرخي نأ قراطو
 ؛ ةقثوم ولو جاجحلا ىلا اهلمحيف فنعلا ىلا دمع عنتقت مل اذاف

 كلتب قلعتي ةنيدملا ىف هل ضرغل اهعم باهذلا ىوني وه نكي ملو
 ىلا اون اهلاسرا مث ةنيدملا جراخ اهعانقا دارأو . ةيرسلا ةفحملا

 ىلا برمت دقف ةنيدملا ىف كلذ لعف اذا هنا ةفاخم قراط عم ةكم

 اهرمأ غالبايف اهدعاست وأ اهيمحت نأ اماف « اهيلا ءىجتلنو ةنيكس

 نأ دعب امأ . جاجحلا ىلا اهلوصو لبق ناورم نب كلملا دبع ىلا

 . ىوكشلل ليبس اهل دوعب الف ؛ جاححلا اهجوزتنو ةكم ىلا ريست
 ةعاس اهجوزتيو اهيلع هباتك جاجحلا بتكي نأ اقراط ىصوأ دقو
 , مدقتام ىلع ءانبو . ةاجنلا ف لمألك اهيدل عطقني ىتح « اهلوصو
 اهراكتا ىأر املف . كانه ىلا ةيمس جارخا ىف ةجفرع لاتحا

 0 اهقاثو دشي نأ اربنق هدبع رمأ ؛ جاجحلا رمأ نم اهيلع هضرع ام

 اهيلا تفتلي ال ةميخلا نم وه جرخو
 ىدان « اهعانقاب هتدعوو هيمدق ىلع تمارتو هللإ ةمأ هتيقل املف

 تأرف ؛ اهدحو ةميخلا تلخدف هللا ةمأ رمأو .. جرخف هدبع

 « اهرمأ همهي ملو دوسألا كلذ جرخ دقو نينيعلا ةضمغم اهتديس

 ءءام اهيفو ةميخلا دومعب ةقلعم دلح نم ةوكر ىلا تردابف



21 

 اهئاقبتسا ىلا اليبس رت ملف .. ءوس ةيمس باصأ دق نوكي نآ
 « امهتلكئقو هيمدق ىلع-تمارتو ةحفرع ىلا تعرسأف « ةليحلاب .الا

 انآو اهتآرج نع تيضغأو ىتديس ىلع تقفشأ الا هللاب » : تلاقو

 <«: كيم فانت رت ام لك كلاود

 اهيلع نوهي ىتح فنعلا كلذب ةيمس لماعب امنا ةحفرع ناكو
 دقف « هسفنل ىربك ةعفنم هب اهجاوز نم وجرب هنأل جاجحلا لوبق
 . ةينلا ءوس عم عمطلاو تاذلا بح نم ةجفرع هيلع رطف ام انركذ
 حبذم ىلع ةيحض هتنبا لذب هيلع نوكه ادح عمطلا هنم غلب دقو
 ذيفنت ليبس ىف هىكتري ام همهي الق هريمض تام دقو « هضارغأ

 اهل لذبيو ةيمسب جاوزلا بحي جاجحلا نا ملعي ناكف . هدصاقم
 ناورم نب كلملا دنعل هوكشت نأ فاخب ناك هنكلو « اريبك ارهم

 بسنلاو ةهاجولا لهأ نم اهريغ وأ نيسحلا تنب ةنيكس ةطساوب
 0000 د2] < ةيعو ىلع نسح لتقم ىلا نآمطا امل - ةنيدلا ق

 نب جاجحلا َريغب قيلت ال هتنبا لثم نا ةنيدملا ريمآ ورمع نبا
 ؛ ةحفرع لثم اضيآ قراط ناكو . اهيف هتبغرب ملعي هناو ؛ فسوي
 كلذ هل ىتأتي الو « ةلودلا فئاظو ىف عمطم هلو ؛ اعمطو ةوسق

 ةيمسب هيلا برقتي نأ ىأرف « همهي امب جاححلا ىلا برقت اذا الا
 بغار وهو « كلذ ىف ةجفرع بتغرف . هيلا اهلمحيو هل اهبطخيف
 هيلا عفدو ؛« نسح نم صلختلا ىلع هدعاسو . هسفن ءاقلت نم

 ىلا اهلوصو دعب ىقابلا ضبقي نأ ىلع رهملا لصأ نم لاملا ضعب
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 «سارمالاب ةنئاخلا هذه ىدب دش » : هل لاقف « ىالوم اب كيبل »

 « دانعلا ةبقاع اهيرآسو « لابحلاب اهيلجر دّيقو

 هللا حبق ©« ىنع دعبا .. ىنم برقت الو ءوسلا دبع اب بهذا »

 لوقت ام ىعت ال ىهو كلذ تلاق « كهجو

 وهو « كانه هدعأ دق ناك البح هبيج نم جرخأف ربنق امأ

 لواحت ىهو اهدي ىلع ضبقف اهيلع لبقأو « اهحايصب ىلابي ال
 « لاجرلا دشأل ثم تراص ىتح اهادعاس دتشا دقو « هنم صلختلا

 لواحب رسقو عافدلا ىلا تداعو اهسفن ةرارمو اهئزح تيبسشو

 ىلع لوّتع همواقتو هعفادت اهآر املف .. فنع ريغب اهعاضخا

 اهنذجو « اميظع ابود تود ةحبص اهيف حاصف « فئنعلا مادختسا

 ا

 رمألا رس

 ورحب ملف « اهدلاو حايصو اهحابص اوعمس دق مدخلا ناكو

 تلوره اهناف « هللا ةما الا ةميخلا :نم بارتقالا ىلع مهنم دحاو

 لا ءارو ترتتشاو ةسِلخ

 اهتديت نا تملع ءاهيلع نثو ارينق تارااملف ”ةمهك



 اقرا

 عال ؛ ال » : تحاصو « اهنع مغرلاب اهسلجم نم ةيمس تبثوف

 ملاظ اي ىنلتقا .. لتق .. نسح لتق هاليو .. اتيم هابا ىنيرت ال

 امك ةايحلا نم ىنحرأو ؛ ىنم كسفن حرأو ىنلتقا  نئاخ 5

 . لتقلاب هتافاكف لتقلا نم كتبي لهأ ذقنأو كذقنأ الحر تحرأ

 ةوقب تسحأ دقو كلذ تلاق « .. ميظع موب دهشم نم كل ليو
 اهخيبوت ةحفرع عمس املف . ةايحلا نم تسئيو « ءادشألا لاجرلا

 مالكلا اذه لثمبأ « ةقاع اب ةرجاف اب ىتكسا » : اهيف حاص

 ىنا لاقي نأ الولو ةونبلا ةمرح الول هللاو ..  كدلاو نيطاخت

 1١ كلماعأ ال ىنكلو .. ةاسملا هدهن كمد تجزمل « ةاتف تلتق

 داك د غو ةهيتع كتلع زيضاسو .. 'ءاقمحإا ةيبض ةلماَعُم
 كتف كتحاقو نم'ادن ام الا تببآ ناف 6غ :ىرخأ ةرم_ ةداعسلا

 هلاصن عمل ارحنخ هتقطنم نم لتساو كلذ لاق « .. رحنخلا اذهب

 ترسح دقو اهدلاول تضرعت لاصنلا ةيمس تأر املف 6 قريلاك

 اذه ى كرجنخ دمغا .. برضا » : لوقت ىهو اهردص نع اهبوث

 ىلا بحأ توملاو .. توملاب ىنفوخن كنا ودبس .. نعطا .. بىلقلا

 « ىلمأ ةياغو ىبيبح باهذ دعب ةايحلا نم

 بعتلا ةجيتت هذهأ » : الثاق حاص ؛ دانعلا كلذ اهنم ىأر املف

 « كلتق ىل لح دق معن .. ةرجاف اب ةقاع اب كتيبرت ىف هتبعت ىذلا

 ناولأ عيمج كتوم لبق نيرتسو « كمدب ىدب ثولأ ال ىنكلو
 حمل نم عرسأب دبعلا كلذ لبقأف « ربنق » : حاص مث « باذعلا

 : ربنق لاقف « هدبب هجرخأو ةحفرع بيج ىف ناك هنأك رصنلا
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 نم شرب ىلع تسلجو « .ءاكبلا ىف تقرغتساو كلذ كلاق

 تلعجو « ةميخلا كلت ضرأ ىف هوشرف دق اوناك ليخنلا فعس

 «افقاو لاب ال اهذلاوو قاتلا -اهنيفنل تقلطآو اهينك ن1
 عرفت نأ حربت ال اهنا هسفن اف لاق هنا ىلع .. هآر امل تغب دقو

 ةهينه ريصق . هيأر ىلا تداع هتوم نم تققحت ىتمف « ءاكبلا نم

 كارأ » : اهل لاقف داع مث « اهنم ادب امب فافختسالا رهظي وهو

 امئاد كل لوقأ ىنا ةيمس اب نيملعت تنآو « ىلوق ىف نيقثت آل

 ةنيدملا نم هجورخ ءانثأ ىف لتتق انسح نا ىنيقدص .. قدصلا

 «...* هعم كسفن نيلتقثأآ .. هعوجر ىلا ليش الق

 .. هدعب ةايحلا ف ىل ضرغ الو « ىسفن لتقأ معن » : ت>حاصف

 ل

 قار انلخ +. قيمتتلا ىلا تداغو: كلذ تلاق 2 ننلفا ١

 هنكلو هلتقأ مل انأ » : ين نات ةطالا نادال 0

 تام هنا هللا ىركشا + ءاكبلا ديفي اذامف كلذ عمو . هبنذب لتق

 ىنيع ف ةوظح نيلانت ال تنك ذئنيح كناف ؛ كب جوزتي نأ لبق
 . © جاجحلا

 .. جاجحللو ىلام 7 جاحح ىأو » : ةلئاق همالك ةيمس تعطقف

 وه .. ىيبح نسح ... نسح' ريغ ديرأ ال « هاوس دفرآ آل للا

 مل « ال « ال » : تلاقو تلفجأ مث « اتيم وأ ابح ىبيبح هدح

 « هكاردانع رصقت مائللا نيملاظلا ىدبأو .. ىح وه لب نسح تمن

 « ..7 هتثج كبرأ ىتح هلتق نيركنت نيلازت الأ » : ةحفرع لاقف
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 دقو ةتماص تلظو دومعلا ىلا اهسأر تدنسأو اهمكب اههجو

 ىهو « قنتخت تداك ىتح دهنتلا وأ ءاكبلا نع اهسفن :تسح

 نأ هلوق تفلاخ اذا ىثخت اهنأل اهدلاو ببحت اذامن ىردت ال

 اهآر املف . ءاكبلا ريغ اهتبرك جيرفتل اليبس رت ملف « اهب كتفي
 « هبرق وجرتو نسح ىف ركفت لازت ال اهنا ملع ىكبت ةجفرع
 ىف غلابت ىهو هتعواطف فطلب دومعلا نع اهدعبأو اهدب كسمأف

 ىف لازت ال مالغلا كلذ ةروص نا بسحأ » : اهل لاقف ٠ قارطالا

 ةيقب كبلق ىف ناك اذاف .. هيلا ليبس ال هنا كداقتعا عم كنهذ

 « رمألا ىضقو ىضم دق هنأل « اهيعزناف هيف لمأ نم
 اهانيعو اهدلاو ىلا رظنت اهسأر تعفرو « ةيمس تافجأف

 ؛ هدج نم هلوق لزه نع فشكت نأ ديرت اهنأك و « اعمد نارطقت

 « نسح ىلا ليبس كل دعي مل هنا ىنيقدص » : الئاق اهردتناف

 املا .- ىففتا دق هرمأ نأل ء كنلا: ليم هل وه'الو

 « ايندلا هذه ىف نوموّي ال

00 
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 ..7 تام ..+ تام نسح » : تلاقو اههجو تمطلو « مايخلا ىف

 « ىح هنا .. تمي مل نسح «ء ال ء ال
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 7 ةداعسلا كلتنع ىنيلأست مل اذال » : اهل لوقي وه اذاف « ةجفرع

 ليس ىف كونا هلذنب امي ةحجم آلا اهب تملع اذا كلا"
 اذه  ءاسن..ةديس ليلق دعب: نيريضتيس كنا نيملعتا . كسل

 ركسعملا ىلا راشأو .كلذ لاق « .. 7 شيلا

 كلذ رابك دحأل اهتبطخ ىلا ريشي هنا تملع هلوق تعمس املف
 ىلع ةلبقم اهناو « سمألا ىف اهل هرمضأ ام ءوس تققحتف « شيجلا

 نكلو « بيحت اذامب ردت ملو اهرمأ ىف تكبتراف « ديدش رطخ
 انهار اهطرق ف اهتنلاو وسمت ولو. اههجو ىلع ادب تا

 نم الا امهشاعترا امو ت اهبلق ناقفخ» ئكاحي: اشاعتزا ناشعت رب
 حالصاب تلغاشتف « ةتغب اهاتنجو ترمحاو  ناقفخلا كلذ عجر
 نكت مل اهنكلو « جلامدلا ىلا رظنت ىهو اهيمصعم ىف اهجلامد
 املف . اهيسيصعم ىلع .عقايدم مق اسرتي, ىشج عمدلا تالا اح
 نأ دارأف « نسحب ةقلعتم لازت ال اهنا ققحت كلذ اهذدلاو: قار

 كبجعي ملأ ..7 نيبيحت ال كلاب ام » : اهل لاقف هنم اهلمآ عطقب

 ىزغم ىمهفت مل تنأ مأ .. ؟ ةداعسلا بابسأ نم كل هتريد ام

 ءاسن ةديس نينوكتس كنا .. 7 كل هلوقأ ام ىمهفت ملأ .. ىمالك

 لكشأ اذاو « نآلا ةكمل نيرصاحملا ةيمأ ىنب دنجو دنجلا اذه

 فسوب نب جاجحلا ىلا نيف نيفزتس كنا كل لوقأ ىدارم مهف كيلع

 فيقث نم وهو « ناورم نب كلا دبع ةفيلخلا .نالوم ءاركأ ١
 «-نأشلا ىلع نم هنع.انانب كديزأ الام هلو ال

 تطغف  ءاكبلا نع كسمت نأ عطتست مل هحيرصت تعمس املف
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 .. انه ةحارتسالا تسحأف « ديعب قيقعلا نا » : ةحفرع لاق

 دلك نأ محا "امناو ..”انرش قيقعلا ىلا ريسملا تئش او

 لك هل ًايهت دق كلثمو « سفنلا ةضبقنم كارأ الو ةحرف ةرورسم

 دقو اديدش ابمح كبحي كوبأف .. رورسلاو ةداعسلا ققحب اه

 ىفءامعبتا الا ةليسو كرتب الو .. كلجأ نم ملاعلا نع عطقنا
 « .. كتداعسو كتحار ليسس

 ” ةلكلاب تلظو .. هءارو امم تتقخحقللتلا كلذ هنم تآر املق

 كناعذا كنم ىنرس دقلو » : اهل لاقف هثيدح مامتا ىلا وه داعق
 ريدج وه ام ىلا 6 تانقلا كلذ ناش كتبا ةروخا

 0001| توا دق داعش كرفبا نانأاشا ىو ::.كلاثلأب
 نملك نهنا لب « ةنيدملا تايتف نم ةائف.اهلانت نأ ردنبو 2:كلخآ

 « .. اهتلع نرتتت
 ا ا مالكلا كلذ ءارو نم تفشتساو امهقلق دادزاف

 عالطتساى لا تلامو « قفخب, اهبلقو ةتكاس تلظف « اهبارطضا ذيزت

 هعالطتسا ىف نوكي نأ تيشخ اهنكلو « اهدلاو سفن .ىفءام

 ا 18201 لوقت اذا ىردتال ةتماض: تثلخ ءءاهءوتن.اه

 عقوتي ناكو . هلمانأ نيب هتيحلب لغاشتي وهو ةسلخ اههجو ىلا
 اهنم اند ةتماص اهآر املف « اباوج وأ اماهفتسا اهنم عمسي نأ

 ىلا هدي دنسأو « اهمامأ فقوو ةمنخلا دومع ىلا ةئكتم ىهو

 تدعتراو اهندب رعشقاف . اهفتك ىلع ىرخألا هدب لعجو دومعلا

 سفن ى ام. عالطتسا نع ربصت دعت ملو « اهقلق مظعل اهصئارق
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 هريغ الو قيقعلا ىف ةبغر اهل نكي مل ذا ىربك ةيمهأ
 تلزنف « ةدرفنملا ةميخلا برقب جدوهلا وخانأف مدخلا ءاجو

 6 ةميخلا انتلخدو اهتتراحو ةكيمس

 تناكو 4 دارفنإ ىلع هدبع عم افقاو ةكسف هنآرف ةحف رع امأ

 .. هتقلخ ةعاظفو هعابط ظلغل اديدش اهرك دبعلا كلذ هركت

 ا

 نوحش وذ ثدح

 ىق تركفف « اهسجاوه اهيلا تداع ةميخلا ةيمس تلخد املف

 م اهلالب دادزاف هرمأ نم هاثخت ام تروصتو لمحلاو نسح

 تلظو « ةمعطألا دادعا ىف مدخلا رئاس ةدعاسمل هللا ةمآ تجرخ

 .. اهدحو ةميخلا ىف ةكيمس

 امداق هتآر مث اهيبأ ةحنحن تعمس لاحلا كلت ىلع ىه امنيبو

 تذاعتساف « اهتميخ وحن امشمو ةرماسملانم اغرف دقو « هعم دبعلاو

 زيسملا .ىف ءىطس دبعلا تآر مث .. مودقلا كلذ رش تفاخو هللاب

 . هل تضهنف « ةميخلا ىلا لصو ىتح عرسي اهوبأو « لغاشتيو

 « ليمج راهن هنا + راهنلا اذه تيآر فيك » : اهل لاقف

 راهن هنا » : تلاقف « هثداحت نأ تدارآو ماستنالاب ترهاظتف

 ك]رآوقيقعلا ىلا ءنونيهاذ انا لو كتي ىتنكل
 « *.. ةنيدملا_نابب لازت ال



 ا

 ©0177 اذالو » : ةيمس تلاق

 مدقتسي سمأ فسوي نب جاجحلا ديرب ءاج » : ةحفرع لاق
 « نورفاس ليلق امعو ٠ ةكم راصح ىف هل اددم هلاجرو اقراط

 عطقناف اهسفن نم تعرسأ اهنأ رهاظتو « هتلغب قاسو كلذ لاق
 « نسح ىف ريكفتلا ىلا دوعتل هعاطقناب ةمس تركسو . ثيدحلا

 سامتاا ىلا لايم ءرملاو .. هيلع اهلاب حبري اليلعت سمتلت اهلعل
 . كلذ ىلع مهتردقم ى نوتوافتن شانلاو:+ ليلعتلا كلذ

 ةيسلاب هفطا وع فييكت هيلع ناه ةبيصم ىف عقو اذا مهضعبف

 مهنمو . اهبقاوع ءوس نم اجرخم هسفنل لعجيف « ةبيصملا كلتل

 لصوتن نأ هقلق لاط ناو ثسلب ال هنكلو « اقلق ريكفتلا هديزي نم

 ردقلا هب ىتأب ام ىري امثير هيلع كوني لح ىلا
 ةنيدملانم اوجرخ ذنم جدوهلا راتسأ تعفر دق ةيراجلا تناكو

 باضهلا نم اهلوح اميف رظنلا ليطت ةيمسو « سانلا نع اودعبو
 ائيش ىرت ال اهنأك ىهو .. ليخنلا تاباغو ءاملا كربو حاطبلاو

 ةحئار تمش دقو الا هبتنت ملف « لايخلا ملاع ىف اهقارغتسال
 برفق نيتنثا : مايخ ثالث نم ةبرقم ىلع ىه اذاف تتفتلاف ؛ ءاوشلا

 اهسن ترف ترظنف . ةريبك ةلخن لظ تحت ةدرفنم ةدحاوو « ءاملا

 00 دلل تارحق 6 هفرعع تناك اهنأل قيفللا ءام ريغ ىلع
 ركسعملا مايخو ةنيدملا نم ةبرقم ىلع لازت ال ىه اذاف اهلوح ام

 اذاف « مدخلا تآرو اهلوح مايخلا ىف تسرفتو . ةرهاظ لازت ال

 هيلع قلعت مل اهنكلو « كلذ تبرغتساف مهمدخو مهمايخ ىه
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 هنا ىبه نكلو . هلمج لمجلا اذه نا ىققحتت مل كنا » : اهل

 درجم مكحلا اذه نا ... ءوسب بيصأ هنا انارأ اذامف « هلمج

 < ركسفملا اذه .لعأ ضعنل الا لمجلا اذه كينج الو نآ

 «1:.. موكرتف رشا

 أ  يفتلا زل كاداع اهنعنو ع نشا ادي هب تل

 نكلو » : تلاقف « ةليللا كلت ىف اهلزنم ىلإ هعوجرو هللا دبع
 « .. 9 ةليللا كلت ىف انيلا مداخلا عوجر ببس وه ام

 93 كدحب ملف نسح نم ةلاسرب كءاج هلعل » : ةيراحلا تلاق

 ناين فم نقو" نمسا هحارل "كلذ ةلول د ةعما رسال 0
 « هرن ملو ىناثلا مويلا ىحض ىف نحن اهو هلك

 .باصأ ءوسب ملع ول هنينظتأ » : ةلئاق اهمالك ةيمس تعطقف
 «© ١.. ؟ "ىلا: رثخلا كلذ نقيا

 رفاوح عقو اتعمس رئاس لمجلاو ثيدحلا ىف امه امئيبو
 ىلا *لسبصو ”ليلق دعو ::"امهبلا داع ةحقرغ نإ اتملعف

 لاققف اهسأ ىلع تملسو تلظاف'" ع ةنمس  ىداتق جدوولا ةاذاحم

 «.9 ازيثك كلتع' تبغ علا 00

 امايخ انيأر اننأل اصوصخو « ىديساب معن » : ةيمس تلاق
 « ةكرحلا هذه ببس مهفن ملف ؛ الويخو الامجو

 هنا » : ةلغبلا سأر ىف نسرلا حالصا لواحي وهو اهباجأف
 جرخ دقو « ةنيدملا لماع ورمع نب قراط ركسعم ركسعملا اذه

 « ةكم ادصاق هدنجو هلاجرب
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 جدوملا تفقوأف .. بيبحلا ةحئار هنم تمسنت اهنأك « اهبلق قفخ

 ههبشي هناف نسح لمج نكي مل نا هنا تأرف « هيلا ترظنو هدنع

 اا | د2 وهاشنا تحجر اهييجاوع نا ىلغ . ارك
 دال ذكو لاوتقم انشح' تروصتو .. اهلا ق ركفت 'تلعجو

 كلذ تروصت املذ . هوكرتو هماطخو لمحلا لحر هولتاق

 اهكاسما لواحت ىهو اهنع امغر اهينيع نم عومدلا تطقاست
 ىلع رساجتت مل اهنكلو « اهتديس قلق ظحالت هللا ةما تناكو

 |[ اهل "كلاقفخا ”طقاستت. اهغومد تار امدنع الا لاوسلا

 ىديسا» كلاي ام » : ةمجعلا ةغينص نم هيف ام عمت ميْخرلا معانلا
 12 كلان اما لوقت اءوس هللا"لارأ ذل نكت

 00 02 ءاكلا ىفاةتطرختا' ةيراجلا. لاس ةيمس: تعم املف
 اننا ]ذ) ؟ اهل تلاقو اهده تابقوا هللا .ةما اهتكسمأف « اهتوض

 كرس ىلع ىنيعلطا « كلذ ببس ام ىنيربخاو ءاكبلا نع ىفك
 « : ل حولوف» .. ءنو قيشانفتا ىلا

 رواسألا قوف نم اهمكب اهعومد تحسمو ةسس تدهنتف

 امتاق اهؤادر نكي مل ولو « اهينيع نم لحكلا مهذف جلامدلاو

 ادحأ تأر الو اهدلاو دجت ملف ؛ جدوهلا جراخ ىلا تننتلا

 ىلع اهتعلطأو ارصتخم ثيدحلا اهتيراج ىلع تصقف « اهعمسي
 اهتكراشف . اهنع تفخ ةبيصملا نا لاحلل تسحأف « اهبلق نونكم

 تلاقو .نظلا درحمل كلذ لك ةاساقمىلع اهتمال مث « ءاكبلا ةيراحلا
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 ىلا راتسألا لالخ نم لطن  مهجورخ ذنم  ةيمس تلعجو
 اهملعل اهتم. كلذ هللا ةما تنرعتساف ء.ةراملا ف-نسرهتا 0

 نم اههجو ىلع ودبس ام ةدش اهتشهد دازو . اهتمشحو اهبدآب

 وحن علطتلا ىف ةيمس تغلاب « ةنيدملا باب نم اوجرخ املف . قلقلا
 علطتسن وأ 1ك كررت انيملعل 2: ةكلو ىلا ىدؤي ىدلا قدرطلا

 الامجو الويخو تانارو امايخ ةنيدملا باب فناحب تأرف « اريخ

 نادبعلا نوعمحت تاعقنتسملا. لوحو ليختنلا نيب دسعلا قرفت دقوب

 ادب رت ملف ؛« ركسعملا اذه ةقيقح مهفت ملو تلهدناف ؛ دوقولل

 نيب نم اهسأر تجرخأف « اهبحي ملف هتدانف اهدلاو لآسن نأ نم

 ع ركسعملا وحن هتلعغ ضكرأ دق وه اذاق" هنع تحتل را

 ىف لظب نأ مالغلا ترمأف « ربخلا عالطتسال بهاذ هنا تنظف

 فرقت لازتالا ةيمسو ركسعملا نع اودع اح واشك 5

 اهينيع ف داب قلقلاو ةهج لك ىلا علطتتو قرطلا ىلع
 تأرف تتفتلاف « ملأت لمج ةعجعج تعمس علطتت ىه اميفو

 هرث مل اهنأل هفرعت ىه نكت ملو « هرمأ انركذ ىذلا نسح لمح

 لوه ىلا. "رظنلاب : نكلو .2ةغءاسملا ىف “اتشح .اهتلياقتم ءانااك

 ..ةليللا كلت ىق هتدهاش ءىث لك اهنهذ ق سرغنا « ةلباقملا كلت

 هفطا وع ىف رثأ ثداح هل عقو اذا هناف « ناسنالا ىف ىعيبط كلذو

 دهاشملا نم هقفار ام لك كلذكو هنهذ ىف ثداحلا عبطتا

 اثيدح عمس وأ ذهاشملا كلت نم.ءاتبش ئآر اذا ا ا

 لمجلا ةيمس تأر املف . هقفار ام لك ركذت ثيداحألا كلت نم



11 

 ريبك ةقلخلا حيبق دبعلا كلذ ناكو . هتيب لهأ ىلع ابيقر هلعجو
 5” فيه نم رراطَب .ررشلا . داكب « :.فنألا سطفآأ ىلفسلا ةفشلا

 امل . اريشكت هباينأ نع رشكي هناف لعف اذاو « مستبي نأ ردني

 جور ىلعز ومزاع اننا «ربنقاب» : هل لاق ؛« ةجفرع ىدد نيب فقو
 «ةمعطألا ومايخلانم كلذل مزلبام ءىيهف «قيقعلاىلا دغلا حابصف

 رجفلا دنع مدخلاو تنا بهذاو « ةكيمس بوكرل جدولا دعأو

 « راهنلا عولط دنع مكب قحلن نحنو

 جرخو .. « ىالومل رمألا » : دبعلا لاق

 ىلا ةيمس تلوحتو « ةيرسلا ةرجحلا لخدو ةجفرع ضهن مث
 حابص ىف اهتقفارمل ايهتت نأ هللا ةمأ اهتيراج نم تبلطو اهتفرغ
 اهاوس نود اهب سناتست اهنأل جدوهلا ىف دغلا

0 

 قراط .ركسعم

 .تآر .. ةجعزملا مالحألا اهيلع تلاوتف « ةليللا كلت ةيمس تتاب
 هق ىهو تضهنف « ةفيخم ةريثك رظانم تأرو « رطخ ىف انسح
 اهتءاجو « ليحرلل ًايهتو جرخ دق اهدلاو اذاف .. ديدش بارطضا

 .قوف جدوهلا ةيمس تبكرو . اهبايث اهتسبلأو اهتطشمف ةيراجلا
 «كسمأ دقو اوراسو « ةلغب اهدلاو بكرو « اهعم ةيراحلاو لمحلا

 لزنملا مدخ نم مالغ لمجلا ماطخب
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 . اهسأر ىلعتعقو ةرخصناضيرعتلا اذه دنع ةيمس تمهوتف

 ىلع ةيقلتسم ىهو « اهدلاو هبتنا ولو . اهبلق ناققخ عرسأ مف

 ىلع اهبارطضا كردأل وأ « اهب رعشل وأ اهبلق تاقد عمسل هردص

 كرتي ملو لاق مث. ءايرو اثبخ لهاجتو كرد هلعل وأ « لقألا
 « قيقعلا ىف سفنلا حيورتل ادغ نيبهذتأ » : ريكفتلل الاحم اهل

 « كانه انموب ىضقتو انيارشو انماعط ذخأت ..7 ليمج هزنتم هناف

 نأل © دلاو نم ناك ناو « مامتهالا كلذل ةمس تمرجعف

 دارأ اذا الا اهفطالن وأ ىنسحلاب اهبطاخب نأ ردن ناك اهلا

 .. ارش تعقوت الا ةفطالم هنم عمست ال تحبصأ ىتح « ارمأ اهنم

 ىبأ اي كركشأ » : تلاقف « هتارادم ريغ عيطتست نكت مل اهنكلو

 . « ةبانعلا هذه ىلع

 ىناف « ةتينباي كركش ىلا ىب ةجاح ال » : الئاق اهمالك عطقف

 مدخلا ربخأسو « احابص ادغ بهذنلف .. ءابالا نأش اذهو كوب

 « رجفلا لبق قيقعلا ىلا انمامأ اوريسيو اماعطو امايخ انل اودعيبلا

 « قيقعلا ف انموي ىضقن ىك راهنلا عولط دنع تناو انأ بكرن مث

 بألا ةمغنب كلذ لاق « اهليخنو اهقاوسأو ةنيدملا انللم دقف

 دشأ تناك اهنا. ىلع .. هتازاجم الا ةيمس عسي ملف 4 نونخلا
 ءانثأ ىف تعاطتسا امير اهنا اضيأ اهل رطخو ةهزنلا ىلا هنم ةجاح

 هربخ علطتست وأ هللا دبع ىرت نأ قرطلاو عراوشلاب اهرورم
 قفص مث . اهلبقف هدب تلبقو اهدلاو ىلع تنثآف . نسح ربخ وأ

 هلزنم نوئش ةرادا هيلا .دنسأ بق ةحفرع ناك © دوسأ دبع ءاحش



 ادت

 هلاعن عزني وهو ةيمس بطاخو بابلاب فقوف « سولجلا ةفرغ
 0039 كك دنع ةحرانلا كمون تسضق فتك 2 .:.داناك

 نولحلا دوعت ىتلا هتداسو ىلا هعبتت ىهو تلاق

 « ةرححلا- قف لغشنم تنأو تدع ىنكلو « .ةحار ىف هتيضق »

 ةوعدب تجرخ كنا ىل ليقف « حابصلا اذه ىف تضهنو تمنف

 < لاب نمشنافب لحس
 قيلي ال ماستبالاو هبناجب سولجلا ىلا اهاعدو اهمالك عطقف

 00 ااهان تسلخ ايلف:  انتعغو. اخ ءولملا .هحؤلا 'كِلذي

 كاكتحال اهندب رغشقاو « هيتفش ةدورس تسحأف « اهلبقو اهمضو

 ىبصعلا جيهتلا نم هيف تناك ام مظعل اهقنعو اهنقذب هتيحل رعش
 دربأ ىه اذاف هدي تلبق اهنكلو « قلقلا راثآ نم رثأ وه ىذلا

 0 ا لعل يتاسا نا ةسقوت اهنا ىلع

 ةماقالا لوط نم قيضلاب نيرعشت كنظأ » : اهل لوقي وه اذاخف

 . 6« ةندملا هذه ق

 6« ىتيضرت: لاح لكف « .ةداغسو. نيخ قف تنأ تيك اذا » : تلاق

 اهرعشب ثبعي لعجو « اهفتك ىلع هدب ىقلأو اهلوق هيحعأف

 لثم نا ؛ ةعيطم ةنبا نم كيفتكلررف ا لاق مث « هلمانأ نيب

 ةهوجرأ تنك ىذلا ربلا وه اذه .. دلاولا باقرب لوقلا اذه

 دق كنهذ رماخت تناك ىتلا .ةركفلا نا ء هلل دمحلاف . كنم

 لإ عوجرلا نم كلاثمأب ريدج وه ام ىلا تدعو « نألا تلاز

 « ءىش لك ىف نمئابأ ءارل



 ان

 ةوعدلا هذهل نا اهسفن اهتثدحف « اليلق تركفو ةيمس تقرطأف

 نم هتعمس امو اهدلاو دصق ءوس تركذت املو . اهبيطخب ةقالع

 اميظع ارش نا اهئهذ :ىلا ردابت « سمقلاب ..اهيلآ هللا دبع ودق
 هناف « هسبح نع ديعب وهو بحملا نأش كلذو .. انسح باصأ

 ىلا رذاشاال :هركذ ادحاو عمس اذاو . هيلع هلاب نئمطبال داكي

 قومرلا  لحتو :تاراشالا» سف دقو .. ءوسلا زبخ الا ست

 ةيمسب فيكف .. اريخ اهيف نظب املق هنكلو « ثداوحلا حرشيو

 ءاليلق الا ماعطلا لوانتت ملف « اهبيطخل اهدلاو هيوني ام ملعت ىهو

 هفاختو « اهدلاو باهذ ببس نع ثحبلا دوت ةسلاج :تتكفو

 اهءوسي ام هيف نوكي الثل ببسلا عمست نأ

 ك0

 !: ةعادحا

 ىقمت ةرانت ىهو:6 تارطضاو قلق: رامنلا كلذ مظعم تضق

 ىرن نأ عقونت ىهو « ناتسبلا ىلا جرخت ةنوآو « رادلا ىف
 « رصعلا ناذا تعمس مث . اديدج اربخ عمست وأ انتآ هللا دبع

 .. تببلا باب ةيحان نم ىهو « اهنم ثعبنملا ةهجلا وحن تتفتلاف

 تثبلو اهبلق قفخف « ههجو ىلع ةيداب ةتغبلاو الخاد اهدلاو تآرف
 ىهو هتعبتف « اهادانو مستباو اهنم اندف . هنم ودب ام رظتنت

 ىلع لبقأ ىتح حايترالاب ترهاظت اهنكلو « بارطضا ىف لازت ال



 ل

 اهلع تلاوتق . هباصأ رشل اماو « اهنم نسح هدارأ ضرغل اما

 طيشمت ىلا ةيراحلا تداعو « راكفألا ىف تقرغتساو سجاوهلا

 .. كلذ لك نع ةلفغ ىف ىهو اهركش

 كلت ىلا ةتافتلا اهنم تحال مومهلا ججل ىف ةقراغ ةيمس امنيبو
 © لكشف نان توص.تعمسو كرحتت ارون .اهيف تأرف 6 ةحابلا

 رونلا تأر مث . ةيرسلا ةرجحلا كلت نم جرخ اهدلاو نا تملعف

 م مداخلا وعدد اهدلاو نا تملعف « اقيفصت تعمسو ىفتخي

 ىلا ليملاب ترهاظتف « اهئاعدتسا ىلع امزاع نوكب نأ تفاخف

 017 0 ىنولجلا ىلع ةقاط ىل دع مل >.: ةيراخلل تلاقو مونلا
 000 ل |ذاوت < مانآل ىتيكرتاف اميظع اذخآم ساعنلا- ىنم ذأ
 ةيراحلا تمهفف « ةلبوط ةدم ذدنم تمن ىنا هل ىلوقف ىدلاو

 تلاق مث . اهتوص جرخت ملو « ةفيفخ ةكحض تكحضف ؛ اهضرغ

 هترهاظتو ةيمس تدسوتو  قاخت ال ىأ «  قفاهتال » : اهل

 ةيراجلا لأسي مداخلا تعمس ليلق دعبو « مونلا ىف تقرغتسا اهنا

 فرصناف « ةمئان اهنا هل لوقت اهتغمسو « اهنع

 « مونلا ىلا ةجاح ىف لازت ال ىهو ىلاتلا مويلا ف تحبصأو

 ءامب اهتيراج اهتءاجف .. ىحضلا ىف تضهنو شارفلا ىف تلظف
 ليبق تقفأ » : تلاقف .. اهدلاو نع اهتلأسف « ماعطو هب لستغت

 نوبلطي اوءاج سانلا ضعب نا تملع مث ؛ بابلا عرق ىلع حبصلا

 هنا ودبي ٠ هتمامع فل متن مل وهو جرخف .. لجع ىلع ىديس

 . © لجاع رمأل ف



 انا

 اوناك مهنكلو « اهحتف ىلا اودمعل هدادبتساو هبضغ نم مهفوخ

 هتوسقو .هملظل هتوطس .نوفاخم
 نم اهدلاو جورخ لبق مانتو شارفلا ىلا احلت نأ ةيمس تآرف

 ءانبأب ايفرو .-: اهنانغ سنس نمااهلاينو ءاهأ ريا نآ ةفاخم ا
 :طعيعمتل هللا ةمأ تعدتبتماو لهشارف ىلع تسلحف ء اهناردلا

 حرست تلعجو اهرهظ ءارو ةيراجلا تثجف « مونلا لبق اهرعش
 تناكو . اههحوب رادلا ةحاب ةلبقتسم ةيمسو « هطشمتو رعشلا

 « ةصاخلا نوئشلا ضعب ىف هللا ةمأ ةثداحم ىلا حاترت ةيمس

 « 7 ةليللا ىبايغ مكلاب لغش له » : اهل تلاقف

 نيليطت املق كنأل ةصاخبو ىتالوماي معن » : ةيراجلا تلاق
 « كنع لاؤئسلل هللا دبع ءاج.نأ دعب اميس الو « بايغلا

 « 9 هللا دبع ىآو >> : ةيمس َتلاَك

 ى» ... مويلا اذه حابص ىف ءاج ىذلا لجرلا » : ةيراجلا تلاق

 هنا اهملعل تتغبف « نسح مداخ هللا دبع هنا ةيمس تملعف

 ةيراحلا ىلا اههجو تراداف هديسس قاحلا الحعتسم اهقراق

 ظ « 7 ءاح ىتم » : اهل تلاقو

 « ليلقب كلوصو لبق ءاج » : ةيراحلا تلاق

 « 7 هدحو ءاج لهو » : ةيمس تلاق

 م ادحأ هعم رأ مل » : ةيراحلا تلاق

 ةعاسب اهقراف نآ دعب اج هناتدجوف< ضالاهفاةيعس 0
 6 لاب يد ا اللا تأ مل هنا اهنهذ نيلإ ردابتف 1 نعال وأ
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 |0000 دا ةللمس امأو . ءاقعلل اوماقف  ةداعلا"ةترج' امك
 مث . نيحلا كلذ ىلا اهنع اهدلاو توكس اهشهدأو « اهنجاؤه
 نذاتست نأ تأرف ..هيف اهتسحب وهز تننلا نع تئاغ هنا اهل رطخ

 ىدحا اهعم تثعبو اهل تنذأف « تيبلا ىلا اهلصوب نم ىف ةنيكس
 . ىراوؤحلا

 « مدخلا اهفرعب ةعرق هتعرقف تيبلا باب ىلا ةيمس تلصو
 ” وتلا ىهو © اهتدشستنف تلبقتسا و :'هحتف ىلا ”ةنواح تعرتساف

 ةيراحلا كلت تناكو « انلاب تلغشو ةليللا انيلغ تأطبأ دقل »
 ةيمسو اريثك ةيمس بخت تناكو 6 هللا ةمأ اهمسا لصألا ةيسشصن

 لاب لغشنا ةليللا كلت ىف تأطيأ املف .. اهمركتو اهب سنأت

 )00017 10 تقارط 'املق :١٠ اهون - مطتست ملو_+«انيثك“ ةيراجلا
 هعمس نم لوأ ىه تناك

 "00 ةنحرو اهلضو اهيلع هللا ةمأ كمازت ةيمتس تلخد اهل

 « 7 ىدلاو تأ. ملأ » : ةيمس اهل تلاقف

 ء ةفورعملا ةرححلا لخدو بورعغلا دنع ءاج » : ةيراحلا تلاق

 اذان دخلا ىردتا لو .: كانه نادال وقف هيلع بالا لفقأو

 «ةداعلا ترج امك ةفرغلا ىلا هديب هلمحو جارسلا رانأ هنأل لمعي

 اهار اذا اهدلاو مهوتل « اهبايث تففخو اهتفرغ ةسمس تلخدف

 ةرجحلا كلت ى هءاقب برغتست ملو . ةليوط ةدم ذنم تيبلا ىف اهنا
 نوبرغتس تيبلا لهأو كلذ لعفي ناك ام اريثك هنأل « اليوط
 "0 كاع ةعوخولملا ةعجملا كلخ ى ام نوف رعت“ الود ةيكك



١7 

 دنعاب تملع دق » : هل تلاق ؛ فارصنالل اهعدو املف « اهدلاو لثم

 «هتمدخى اقداصنكو « هتمالسىلعرهساف « ىنم نسح ةلزنم هللا

 تل ىف -.ىتالوما هدنعو كدبع نتا ) هللا دلما 0

 « ىحورب امكيدفأ

 0 2 عادولا ةراشا اهسآرب _تراشأو 6 ةمس كن انطال

 هديس عبتيل ة ةنيدملا باب سمتلب اعرسم هللا دبع

 « باودلا هلوحو « ةنيكس باب ىلع تلبقأ اهناف ؛ ةيمس امأ

 باوج دحأ ىف تناك اهنأب ترهاظتف .. كانه نولازبال مدخلاو

 تبحرف © اهريغو ىليل هنفو ةنيكس سلحم ىلا تراسؤ 2 لزتملا

 ةلغقتم تنك > : :كلاقف ٠ اهرخآت كس نع اهتلاسو ان ةنكش

 ملف كنع انثحب دق » : ىليل اهل تلاقف « انه فرغلا ضعب ىف

 « +١7 كتطتس كذلاز نا ئنظتالا د

 ل ل ل

 | ؟ ىوزأ تاضك تايحلا .. هيضغ

 نا هن رحو اهلمز اهتكينمأ كلذ لوكا كنس اجد

 تلاقو اهتلمقو اهتمضو « ةداسولا ىلع اهعم اهتسلجأ ىتح اهنناج

 ةنيكس تناكو « ءامحألا زعأ نم كنا ؛ ةيمس اب كب الهأ » : اهل

 اهيلع راغتو اهبحتو ةيمس فطلتست

 طبل تن ا: كتبحم نم هللا اتمّرح الو : ةينس كلا ١
 « اعيمج انل ةداعسو ةكرب ةنيدملا هذه ىف كتماقا نا .. لوسرلا

 - طامسلا دم دقو ةدئاملا ىلا ةنيكس نوعدب مدخلا ءاج هث



 لااا

 نم دبال ناك اذا » : نسحل ناميلس دلاو لاقف « ءىش لك دعأ

 «ةنيدملانع دعبت ىتح حرتسنالو فقتالو لجعىلع رسف « كرفس
 لبا نع مكربخأ. نأ ىنتاف دقو » : الئاق همالك نسح عطقف

 « حابصلا اذه ىف ةندملا تلخد اهنم ةثالث تدآر دقف « فربلا

 7-0 م6 ةكف 6 ةمداك اهنظآو

 ددم وأ ةدجن بلطب اوءاج مهنا دعبي ال » : ناميلس دلاو لاق

 اذه نم لقتتأس ىناف لاح لك ىلعو ؛ كلذ ريغ وأ حتف ربخ وأ

 دا ةاررآلا ىتح ةثالث وأ نيمو. ئفتخأو + هاوس ىلا" تببلا

 « .. مهعم ريسملل ىنوبلطي الثل

  هباكر ىف لالب راسو  لمجلا بكرو نسح مهعدو مث
 ةلحعلا دارأ ةنكلو « هرفس لبق ةيمس ىري نأ دوي نسح ناكو

 .. كلذ نم ”رش وه اميف عوقولا ةيشخ

20 

 ةنيكس لزنم ىق ةيمس

 ةنيدملا ىلا دعنلو « لالب عم ةكم ىلا هقيرط ىف انسح كرتنلف
 ” فلك رت لقف . هرفدس دعت ةسس' رمأ نم ناك ام ربل

 ى ريسي نسح مداخ هللا دبع اهعمو ةنيكس تيب ىلا اهعوجر

 ىفقث هنأل هب تسنأتسا دق تناكو «فرصناف « ىنمأم ىلا تلصو
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 تسل » : الئاق هردتباف « ملكتن امثير هلهمي ملف « نسح امأ

 اذبهو هتمهف دقف « ارس هنظت ءىش ىلع .ىنعلطت نأ كيلا لطآ

 قاثولا ديدش _اننس دهعلاو. © ئتيبطخ .اهناف ةاتفلا انآ © نك

 لواخت نأ: كلا :تغرأ :اهتاو .ءىت ىسم واراهتس نأ د

 تاكا قتصو ىع مدعو اهلاوحأ نع ماهفتسالاو اهنع ثحبلا

 < هائمضأ ام ىوف كلذ ناك ايتن
 اذهب متهأ ىنا ملعاو « ديرت ام ىلع انأ » : ناميلس دلاو لاقف

 « لاب ةحارو ةنكَس قى نك ...اذه ىتلوت ىمامتا رثآا

 باتكلا ىف ريكفتلا ىلا داع « ةيمس رمأ نم نسح غرف املف

 هدعاسيبف ةنيدملاف همداخىقل امير هنا هنهذ ىلأ رداتف « مداخلاو

 هسفنب ريسي نا مداخلا ري مل اذا مزعو ؛ باتكلا نع ثحبلا ىلع

 « نوكيام ىريو ايوفش رييزلا نب هللا دبعل رمألا غلبي نآب ىفتكيو
 اذا » : ناميلس دلاو هل لاقف . رفسلا ىلع همزعب ردتعاو ضهنف

 ءاتكتلس ىذلا قيرطلا ريغ نم ةلفجاف ع كرفس نم دي 0
 كيدهي ىمداخ كعم لسرأ انأو « رخآ باب نم جرخا .. سمأ

 المج كل مدقأو « كمداخ نم الدب كلمج قوسو قيرطلا ىلا

 انآ  انأب ةقث ىلع نكو الاب معناف .. كلمج نم نسحأ

 «لالب» : ىدان مث . «كتينمأ ققحت ىتح كتمدخىف  ناميلسو

 ىجنز وه امو « دلوم هنأك حمالملا نسح داوسلا فيفخ دبع ءاجف

 « مرشألا لمجلا ءىيه » : هل لاقف « ههجو ءاضعأ بسانتل « تحب

 دقو داع مث لالب بهذف . «رفسلا داز ددعاو « ءام برقلا ًألماو
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 ااا لكاتتوا ىلع لضفتت, نا ىرت تنك اذا:» : نسخ لاق

 « هب كفلكأ نأ ىنلحخب ابلطم كدنع ىل ناف « هدلول دلاولا

 « لق .. ىنباي لجخت ال » : ناميلس دلاو لاق

 « اهتبطخ دقو « ةندملا هذه ىف ةاتف بحأ » : نسح لاق

 0010 كيلع نفخ الو". :اهيلع دقعلا “لبق رفسلل رطقم انأو
 « لاحلا هذه ىف ىلق لثم بلق ىف

 نأ ديرت له « ىنم ديرت اذام .. معن » : ناميلس دلاو لاق

 ©12:اهتمدخل “ ىبش نمل |

 نال ةدكلو : اهدلاو تس.ى..اهناف.« الك: > :.نييبخ:لاق

 « اهلوح نمي ةقثلا

 « اهدلاو وه نمو « ةاتفلا هذه ىه نم » : ناميلس دلاو لاق

 6 لا كا

 حوبأ نأ نم دب نكي مل اذا » : لاق مث 4 ةهرب نسح مجوف

 اال 11 كرفت كك كلذ“ نم ادن ىرأا الو د اهمساب كل

 « ىفقثلا ةحفرع ةنبا

 000 ا نايس دلاو تينا ىتح اهلوق نسخ متن ىلف
 ء هردص ىلع صقرت هتيحل تراصو « قرطأو # اعاقتما داز وأ
 دلاو لعجو . هرطاخ .ىف لاجام كردأ دقو هظحالم نسح ناكو

 00000 ع دال هيفا كيسي يف ,مالكللب مع اجلس
 روهشم ةحفرعو « ناراستيو ناثدحتب قراط سلجم ىلع ددرتن

 هتين ءوسو هتنايخب ةنيدملا ىف



 كرب

 كشأ نكأ مل » : لوقي وهو « ماستبالا لواحو هوبأ دهنتف

 ىبكلو .. هتبكترا ام ىلا ىنقاس ىظح ءوس نكلو « ى هتلق امي
 « نسح ىلا تفتلا مث « رطخلا اذه نم انتاجن ىلع هللا دمحأ

 ”كعرعأ .نأ نود _كلتق, ىدمعتل كبلا ردتغأف تنااهاو 0

 تذدلا نم هتبنج .امي..الا_ كلذ باكترا) ىلا: تعفد ىتتطالل

 قرشو كلذ لاق « املظ لوتقملا كلذ مدب ةبلاطملا نع ىعوجري
 دلاو داع مث . بحعيو هيلا رظني نسحو ةهرب تكسف « هقبري

 ىلع اومدن نيذلا نيباوتلا نم تنك » : لاقف مالكلا ىلا ناميلس

 « ءالبرك لهس ىف املظ لتق ىتح هللا همحر نيسحلا نع ئهفلخت

 .. هولتق نيدلا ةمدخ ىف تمظتتاف « ىتبوت ىلع تبثآ مل ىننكلو

 ءىلع امف .. ىلاعتو هناحبس هللا ضري مل اذه ىلمع نا بير الو

 ةرصنل ىتايح نم ىقب ام سيركت الا كلذ نع اريفكت  نآلا
 فى ىرت لهف « ةكم ىلا كقيرط ىف كنا ىنغلب دقو . مهئادعأ

 هذه ف ىهجو ىلع امئاه شيعأس ىناف الاو « اعفن كل ىتبحص

 . « ءارحصلا:

 ادلاو كذختأو كب سنآ ىناف ىنتقفار اذا » : نسح لاقف

 دإرأ هناك تكسو « :...نأ ىرأ نكلو.٠ ىحآ نانيلش نال [|

 ءايحلا هتكسأو ملكتي نأ

 ةلزنمب ىناف فخت الو ىنباب ملكت » : ناميلس دلاو لاقف

 ..كتمدخل هبدؤأ لمع نم فكنتسأ الو « كل مداخ انأ لب ؛ كيبأ

 . < كل ادب ام لق

 فسوي نب جاجحلا' ا



 انلادت

 قزم ىذلا وه ءابقلا اذه نا لقأ ملأ »< نامل .كلاأو لاق

 دلو ره 1315 2 ةيولظلا ةسيرفلا ىلا :ئايلد ناك هنأل ىبلق

 ::©< ىئدك" ةةلفَو

 كلا 0“

 ةقيقلا فاشكتا

 ركذتو ؛ هدنع كشلا عضوم تناك ةريثك رومأل نسح نطفف

 هنأل ةحفرع همع ريغ هعم ءابقلا كلذ دوجوب ملعب نم سيل هنا

 هتوانتو كفعتعلا هتفنتكاف « .طق هسلب ملو هدنع نم هذخأ

 لوقت الا » : لاق مث .. ملكتيال اتماص ةهرب لظو ؛ سجاوهلا

 مهتأ 1 33 ومع نأ : زا 7 قحتي كرف عدلا اذ نم

 مرالابجا يلو لق و ا لا
 مظعأ نم ترمأ ىنا ىدلو اب ملعا » : ناميلس دلاو لاق

 « اهيف ىوقألا ناطلسلا بحاص وهو « ةنيدملا هذه ىف لجر

 ناكو 4 ورمع نب قراط ةنيدملا لماع دصقي هنا نسح مهفف

 همعل نأ هل: ىءارتف . دولا طباور نم ةجفرعو قراط نيب امب ملعب

 ىلع لوعو هسفن ىف ام متك هنكل « ةنايخلا هذه ىف الخد اذه

 ةكم ىلا هتمهم نم غرفي ىتخ ربصلا
 : هيبأل لاقف « هقيدص نع ضابقنالا ليزي نأ ناميلس دارآو
 6« 22 ىدلاو: ١ قيدضصلا اذه تاآراقشك
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 اتماص لظ تاعاس وأ ةعاس كرت اذاو « افلكت مستبي امناف مستنا

 هب قدحي باصم ىف ركفي هنآك « ملكتإال
 امهيلع نسح صققف « هبايغ ببس نع هدلاوو ناميلس هلأس مث

 وهو هيلا ىغصي ناميلس دلاوو ملكتي ناكو « ارصتخم ثيدحلا

 رخآ ىلع ءاج املف . ههابتتا لك هرعب مل هنأكو « هيف هرصب تبثم

 : لاق « لحرلا عايضو .لمجلا ىلع روثعلا ركذو « ثيدحلا

 انك ىذلا ناكملا نم ةبرقم ىلع لحر الب ىلمح تيأر املف »
 هلحر متلمحف اباصم هومتيأرو لمجلا ىلع مترثع مكتننظ « هيف
 « 7 هناكم ىنظ فداص لهف .. ىل هوظفحتل مكعم

 ملو ليللا ىف اندع انتاغ « ىئدلو ان ثاك 2: ناملس كلاو لذ

 . ناميلس كيخأ حرحب انلاب لاغشنال ةرسي الو ةنمي تفنلن

 « 9 هيف انك ىذلا ناكملا' ىلا .,تلصو له سا

 تدجوو « مدلا 0 تارك هلا تلصو معن » : نسح لاق

 « هقيزمتل تبجعف « مدلا تاطلج هيلعو اقزمم ءابقلا
 ىبلق قزم هنأل هقيزمتل ىدلو اي بجعت ال » : لجرلا لاقف

 « كءابق ناك ولو « ىنرذعاف هنم ِتمقتتاف

 صقن نأ كيلا لسوتأ » : هل لاقو « كلذ نسح نرغتساف

 6 .. ءابقلا اذه اريج

 ولو هتلق امب عنقاو « هربخ نم ىنفعا » : ناميلس دلاو لاقف
 . « احيملت

 « 7 تلق اذامو » : نسح لاق



 قا

 نم ناميلس تيب سمتلي هرثآ ىف وه راس « ديربلا رم املف

 ..ناميلس نع مهفتساف ؛ ريصق نمز دعب هيلا لصوف قرطلا برقأ
 ' ىلع لبقأو نذأتساف « كانه هنا ققحتف « ضيرم هنا هل ليقف

 هيلعن علخف « هبناج ىلا هوبأو ادي وتم ناميلس اهف ازداد

 .شارعلا فرط ىلع سلجو « هسلجأو هكسمأف ضوهنلا نامملس

 « ىدب ىلع الا كتءاج

 « اضيأ رطخلا اذه نم كاجن هنأل هللا ركشأ » : ناميلس لاقف

 .لّسقو © ةشرع ءلم عمدلاو « لاحلل نامت دلاو مدقتف

 .ىندده دق هللا ناك < ىا ىلر ترعغ الا ا هل لاق و امن

 .« ةمالسلا ىلع هركشأ ىننكلو « ىديحوو ىنبا تومب صاصقلاب

 000 0 انبا ل هنآلو

 ا( راه ىلع وه اذان © لهكلا كلذ نلا قس رظنف
 هنكلو ة. ةمامعلا رعصو ةحللا رصقو لضعلا ةفاحتنو ةماقلا لوط

 هذا .ناكف .« سفنلا ضابقناو ءاديوسلا لئالد ههجو ف ىأر
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 ناميلس اهيف كرت ىتلا ةهجلا وحن ىشثم مث ةهرب فقوو « نالا

 مدلا راثآ نم الا ايلاخ ناكملا ىأرف « هبناجب هدلاوو احورطم

  هعفرف ارفعم ابوث رخصلا باجب ىأرو ؛ طسبنم رخص ىلع
 ..هقزمتل بجعف اعطق اعطق قزمتو مدلاب ثولت دقو ءابقلا وه اذاف

 : هسفن ىف لاقف « باتكلاو ناميلس رمأ ىف ركفو هايافب جرطف
 « ةنيدملا ىلا رئاس وهو لمجلا ىلع رثع ناميلس دلاو لعل »
 «ءاقللا دنع ل هعقدب 51 ةبن ىلع هعم هلحر لمح أناصم آل املك

 دلاو نأ هل ادبو ؛ هبارطضا ًادهو ةركفلا كلت ىلا نسح حاتراف

 ىلع لءوعف ؛ هجالعل ةنيدملا ىف هلزنم ىلا هنبا لمح ناميلس
 . هيلا ناهذلا

 ا

 قفألا ضرعف رياطتي ارابغىأر « ةنيدملا وحن ريسي وه اميفو
 لبالا نم ةثالث ىري هب اذاف « ةهرب فقوف ؛ ةكم قيرط ىلي امم

 عمس مث « افينع اقوس نجهلا اوقاسو اومشلت دق لاجر ةثالث اهيلع
 .ديربلا باودل ناك ذا )١( .. ديربلا لبا اهنا ملعف مجللا ةعقرق

 اوناك مهلعل وأ ؛ ديدحلا لسالس نم اهناسرا نآك ؛ ةصاخ ةعقعق

 رمي امثير ةهينه ثكمف .. اهوحن وأ لجالج اهقانعأ ىف نوقلعن
 ناو قارعلا نم مهنا مهرهظمو لاجرلا سابل نم ملعف « ديربلا
 ةنيدملا لماع ىلا فسوي نب جاجحلا ديرب وه ديربلا اذه

 ىرخفلا )»١(



 م
 0 حدحو نحو كلج تاصأ ام ىلإ

 .2 (اهتنما رحل امهدكا رت

 دعا ا
 كفو ةئدملا سمتلب رانسو < هعدوو خيشلا ىلع نتسحت ىتلاف

 مزعف « هلقفتا امم مءاشتو ..عوملاب ّسحأو قلقلاو بعتلا هكمنأ

 ناد ا ةكرلا نستلبلو ةالضلل دجتتملا “ىلا اوت نيس نأ ىلع

 نم هيف امو هيبأو ناميلس ثيدح ركذت مث ؛ لمجلا نع ثحبب
 ناميلس دلاو رس عالطتسا ىلا لامف .. هب كتفلا ىلا ةراشالا

 راسف + اهلوخد نم هعتع ام ةمث نوكي الثل هندملا لخد» نأ لبق

 001 لع فرشاف .. ا ةيف“ امهك رع ىدلا ناكملا نسكت

 ادا اا! ليحلاك انش تاعقنتتسملا نوفا ئارف:» ةنيدملا نوس برك

 وه اذاف لمجلا نم اند ىتح عرسأف ةعجعج عمس نأ ثبل ام مث

 دعب ملو هذخف رسكو عقنتسملا ةفاح دنع عقو دقو .. هنيعب هلمج

 ماطخ الو هرهظ ىلعلحرال ايراع هآر هنكلو « ضوهنلا عيطتس

 سرفتف ةهلشي رخآ المجدهنظو « هلمجز وكي نأ ىق كشف « هسأر ىف

 ةمالعلا وهو همسيمرك ذن مث : هلمج نيدو هئيب اقرق رب ملف اديجهيف

 اذاكأ سما يف رظنف « لئابقلا تامسب لالا انس
 ىلع ىوقي دعب مل هناو هلمج هنا ققحتف هفرعي ىذلا مسيملا وه

 كانه ىلا هقفار ىعارلا نأ ول دوو « هعايض همهب ملف ريسملا

 هيلع ناك امو لحرلا ىف ركف هنكلو .. هلهأل هرحنبف لمحلا هنهيل

 نم همؤانقت دازف « ديزي نب دلاخ ناتك اصوصخو « هبيخ ىف امو
 ةنيدملا ىف هيغبأ ءىش ىل دعي مل » : هسفن ىف لاقو « ةرفسلا كلت
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 ترهظو حال دق رجفلا ناكو « 7 كلذ فيكو » : نسح لاق
 « خيشلا هلاق ام عجارو هلوح ام ىلا نسح رظنف « اديج ضرألا
 ةيدابلا لهآ ةراهم نع هعمبسي ناك اب ققحتو هلوق هيدل 000
 ىثم دق وه اذاف .. خيشلا هلعفي ام ىريل ثبلف « رثألا ءافتقا ىف

 راثآ اهناف تاوطخلا هذه ىلا رظنا » : لاق مث « ةليلق تاوطخ

 كلذ ىلع كلدب .. ادارط ريس ةنأك اعيرس اودع ودعب لمج فافخ

 « ةنيدملا ىلا داع لمجلا نا ىل رهظو .. اهماظن مدعو قلع

 علو ل

 اعنا هان دحو

 فرشم وه اذاف « حبصلا ناب دقو « هراس ىلا نسح تغفتلاف

 ركذتف .. اهيلا باهذلا نم ادب ري ملو . دعب نع ةنيدملا ىلع

 ىنا » : لاقف « لمحلا رمأ ىف ريكفتلا ىلا داع هنكلو « اهيف هتبيبح

 كلذ لثم هب ىدهع نكي ملو ؛ ىلمج نم مويلا هتيأر ال بجعأل
 : « لبق نم

 اداه لمحلا نوكي دقف ..ةبيرغ عابط لامحلل » : ىعارلا لاق

 رارفلاى لا نكرو دبزأو ىغرأو هناسل قلد دقو الا هارت الخ انكاس

 وأ بعر وأ فوخ رثأ ىلع كلذ هبيصي دقو « ةكتحب ببصأ هنأك

 انآ امآو . ةنيدملا ف كلمج بلطاف « رمألا نم ناك امهمو . عوج

 باصأ دق نوكي نأ ةفاخم ىتيشام ىلا ةدوعلا ىف كنذأتسأ ىناف
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 ا لإ اكل تاق ءادساو لمخل اهنا تعتتقا اذاف .. اناولآو افاتص؟

 |0000 لا نم لنج ىآو . اليلق الا .انه مقب مل لمجلا
 لثم ابراه نوكي نأ الا ليللا فصتنم دعب ناكملا اذه ىلا جرخب

 6«. .. كلبخ

 ءامتقا ىف مهترهش ركذتو « ةيدابلا لهأ ةهادس نسح بحعأف

 'اتمح -لمحلا كلذ: نوكي-نأ- نم كش .ف لل. هنكلو 6 رثكلا

 ةلبللا جرخ ةنيدملا ىلاهأ دحأ نأ نم عنمي ام ىرأ ال » : لاقف

 ىقسي وأ برشيل قيقعلاب رمف « ءايحألا ضعب سمتلي هلمج ىلع
 « حيرتسي وأ هلمج

 لاحنم هارأ ام ريغ ىف نكلو « كلذ نوكي دق » : ىعارلا لاق

 « :.. ناسنال تاوطخ راثآ ضرألاى لع ىرأ ال ىنأل : ناكملا اذه
 رهاظلا » : همحفيس هنا نظب وهو لاقو « همالك نسح عطقف

 000000 ايلير يو ايناو نب هلدجب نعي وعي مل تكا
 . « هقاس مث

 ناصغألا هذه تحت فقي نأ لمجلل نكمي ال » : ىعارلا لاقف

 اهئانحناو اهطاسسناب لمحلا رهظ سمت اهنأل بكار هيلعو ةالدملا

 )» دحأ ةيلع سشيلو

 4« -2 لمجلا كري اهرو »2 نيك لاك

 ىذلا لمحلا امف .. هبكر راثآ اندهاشل لعف ول » : ىعارلا لاق

 ىذلا قنرطلا :كتيرأ ةهينه تربص اذاو « كلمج الا انه نم رم

 «.هلظ كيلع نيؤهيت ها
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 هفقاو وه اذاف .. هنم اند ىتح عرسأو ضهنف « هيداني خيشلا

 وهو « ءىث ىلع هديب ضبق دقو ناصغألا ةطسبنم ةرحش :تحت

 «...:2:ةشطدللا نم تيرخ نمد الا

 .. « بوزرغعلا دنع » : نسح لاق

 9-2 .كح ونش لبق لملل تمعطا له >:: قعاراا ناك
 ىلا لمجلا رمأب دهع دق ناك هنأل « ثيحب اذامب نسح .ريحتف

 6 هنمعطأ مداخلا نا نظأ » .: لاقف « ةّمداَحت

 راعبالا هذه نا » : لاقف « راعبأ اهيف اذاف هدب خيشلا طسبف

 ةريصق ةدم نم ناكملا اذه ىلا هدحو ءاج ةنيدملا لامج نم لمحل

 1 عجدو

 هنقرع فيك“ .: لاقو © :رمألا ف ةنكح نفع كرعسساك

 « ب ةينكات

 ىونلا اهيف ناف « خاسوألا هذه نم هتفرع » : ىعارلا لاق

 نم رهظيو . مهدنع ريثك ىونلاف .. ةندملا لامح تئالع رك

 دب الف « اهعضاو رأ ملو . بيرق دهع نم تعضو اهنا « اهفافج ةلق

 « .. داع هنا

 ىدلا للا نأب عنتقي مل هنكلو « الوقعم همالك نسح دجوف

 6 ةدرخا نسانأ :لمج نوكت نأ دفن .ال ذا ... هلمح وهاهلا 09

 سانأ لامح نم سيلو « ىلمج هنا كئشني ىذلا امو » : هل لاقف

 2« 9 ةلبللا ناكملا اذهب اورم

 اهانيأرل ةريثكلامحلا راعبأ تناكول » : لاقو « خيشلا كحضف
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 !7 ءاراولا ىلا .دوعيب قلقلاو ىثملا ىف هلك لبللا ءاضق

 نم اهرثكأ ضرأ ىلع ىعارلا رثأ ىف رئاس وهو انمز ىضق
 ىف هات هركفو « ءاملا نم هيف حشري امب بطر اهضعبو « لامرلا

 نا ملعف علط دق حبصلا مجن ىأر ىتح سجاوهلا هده لاثمأ

 الآ » : الئاق هيلا ريشي وهو فقب ىعارلا ىأر مث « اند دق رجفلا

 « 7 دعب نع انمامأ ءاملا ئرت

 ءاككي هنف ىرأ ىناكو « :اعمال احطنش ىرأ :قئا » .::.نشسحي لاق

 ى» نك وكلا هدأ ساكعنا نم ىارخا

 غولبب رشبتساو « ردصلا حارشناب رعش ؛ ءاملا نسح ىأر الو

 0 النا1 ىررت هلغل ءاملا كلذ فافض قف سرفت لعجو « هتينمأ

 ىلع نآلا انتا » : لوقي ىعارلا عمس مث . ائيش ري ملف الامج
 ا | رناك سانآ راثآ. ئىوس.ائيش :ئرن انسلو .. قيقعلا فاقض

 كيلجر لسغاو رححلا اذه ىلع نيلجاف .. ليللا لئاوأىف اولحرو

 « ربخلاب كينآ امثير حرتساو « ءاملا اذه ىف

 © كعم قلطنأ قعد: ننعم لاق

 ذاع 0197 كيلحر لسغاو:كدنع.ثكما .. ال'» : :نعارلا لاق

 اذه:َلاوح فوطأ .ىتح:رمألا. نم تشتأ ال ؛يناف « لحع ىلع كيلا

 كنا مغرب تبعت كنا كشالو « ىعم كريسم ىلا ةجاح الف .. ءاملا

 « انلثم ريسلا ىلع نووقبال ندملا لهأ نأل « بابشلا ناوفنع.ق
 0 . طش هفعشج .نتسخو راسو «- ةءابعلا.فحتلا و كلذ لاق

 عمس نأ ثبل ام هنكلو ؛« هسحاوه ىلا نسح داعف . ىراوت



 © 9 ةبلا لسملا بنيك و26 لما

 ءام وهو « قيقعلا ىلا راس هنا ىنظ ىلع بلغي » : ىعارلا لاقف

 ىف مايأ ةعضب وأ تاعاس هدنع نوميقيف هيلا ةنيدملا لهأ جرخب

 « مئالولا اوملوأو حئابذلا اوحبذ اميرو مهعم اهنولمحي مايخ
 « 7 اذام مث .. تمهف » : الئاق همالك نسح عطقف

 2 نايرتلا نم: ءاخرلا لهأ عمتجم قيقعلاف » : ىعارلا لاق

 ءاسن ءاقلل اندعوم قيقعلا ناك دقف ..بابشلا مايأب ىنرتكذي وهو

 وحن ايونج نآلا ريسنس اننا « ىديس اي بضغت ال . ةنيدملا
 < اهلا انش رط“ىف ققملاو 01

 ا

 رثألا ءافتقا
 سد

 هنا ملعو « لامّشلا ةهج نم ةنيدملا نع هدعب نسح برغتساف

 . هيف هايأو ناميلس كرت ىذلا ناكملا نم ةديعب ةفاسم ىلع راض

 هتخوخيش عم ىعارلاو « ايشمف « نذا انب مله » : خيشلا لاقف

 املق نسح امأ . رعولا ىف ىشملا دوعت هنأل نسح نم اودع عرسآ
 © بكاوؤكلا .نيبتو ءامسلا: ىلا تفتلاو , ىداولا كلذ 2

 المع لمعي مل وهو تقولا عايضل تغبف .. ليللا رخاوأ ىف هنا ملع

 نع كسمأ امنا وهو « ءاسملا كلذ ىف هباصأ امم مءاشتو « دعب

 دعب فيكف .. لجع ىلع ةكم ىلا ريسملا ف ةبغر هتبيبح ةيؤر



 ا

 0 ال ةلحو هتيم فرغتساو يغارلا فنا لع

 . 6« * لمحلا نبأ ..# برعلا اخأ اب

 ©7 ناكملا اذه ىلا كن ءاج ىئذلا ام » : ىعارلا. لاقف

 كل تلق امك انأو ؛ لمحلا ىلع ىقلق ىب ءاج » : نسح لاق

 « ةماه باسأل ةلحع ىف

 ىداولا اذه ىلا كرادحنا نم ةدمافلا امو » : ىعارلا لاق

 رطخلل تضرعت دقو « قيرطلا فرعت ال تنأو سماد ليللاو
 6 كحتف كل تهضشتا تالكلا ناف « البل ئحلا اذه ىلا كتئنحمب

 « ىرقلا هذه ىلع ىددرت ةرثكل ىنتفلأ بالكلا ناف انأ امأو

 « ؟ لمجلان يأ ىل لق « اذهلو انل ام » : الماق همالك نسح عطقف

 « هيف هنظأ تنك ىذلا ناكملا ىف هيلع رثعأ مل » : ىعارلا لاق

 ق هنع ثحبلل اهاذ تنك دقو .:. رخآ اناكم دصق هنا رهاظلاو

 « رمألا ىلع كعلطأ نا نودب ةنيدملا راوحب قيقعلا

 « .. + ةبيصملا هذه ام .. هللاب » : لاقو « هللا, نسح ذاعتساف

 عيضبال لمجلا نا « ىديساي فخت ال » : الئاق ىعارلا هردتباف

 ىعرملا مهلبا نولسري ةيدابلا لهأ ناف .. اليوط كنع باغ ولو
 . ةاتف وأ مالغ اهب دوعي وأ اهسفنب دوعت مث امايأ اهنوري ال دقو

 لظ ىف نآلا نحنو انلاب امف « ةيلهاجلا نمز ف اننأش كلذ ناك دقو

 لفغ اذا مكنم لجرلا ناف « ندملا لهأ اب متتآ امأو « مالسالا

 « ! اهفاطتخا فاخ هتمامع نع

 .. لادحلا اذهلو انل ام » : هل لاقف « ىعارلا لادج نسح ةلمو



 را

 وأ هتدوع ءانثأ خيشلاب ىقتلي نأ عقوتن وهو « لمجلا را

 هناق كلذلو .. هناكم ىلا دوعب وأ دعب نع لمجلا ةعجمج علت
 ىراوتتنأ ةفاخم ةرجشلا ىلا تفتلا تاوطخ عضب ىثم املك ناك

 ىف عمس, مل ةليوط ةفاسم ىشمف « لالتلا ضعب ءارو هرصب نع
 ى ردحناف ةرجشلا رمأ ىسن مث « احبش ىأر الو اتوص اهئانثأ
 تناك ةراتف ... قيرطلا» زر الو نضزركلا نسملت_ وهو تا

 رودحب « لاعنلا قوف نم « هعباصأ مطترت اروطو همدق قلزنت
 ىداؤلا وحن قلمحي نأ نيب وهو « ىعرملا دعب ةيقابلا باشعألا

 لاط املف . هيدي نيب قيرطلا ف سرفتن وأ هينذآب خيصب وآ هينيعب
 هناكم هترداعمل مدن « ءىش ىلا دتهب ملو ريسملا هب

 فى بالك حابن عمس ىتح « ليوط تقو ضم مل هن! ىلع
 هوخن راسف « المثض ازون ىآرف توصلا .ةهج ىلا تفتلاف ىداؤلا

 هنأ. ملعف « وتلا دة نما عصا لوتفا املك مظاعتن توصلاب اذاو

 هيفو « 6« ىرقلا ىداو » ىداولا كلذ ىرق ضعب نم ةبرقم ىلع
 برعتسا هنكلو . هبناج ىلعو هنطب ىف ةرشتنم )١( ةريثك ىرق
 بيرغ ىحلا قرط اذا الا نوكي ال كلذ نا هملعل ليللا ىف حابنلا

 طيحب ام ىلا تفتلاف « هرمأ ىف ركفيو حيرتسيل فقوف « صل وأ
 .. شحوم ناكملاو كلاح مالظلاو نيلبج نيب داو ىف وه اذاف هب

 ىأرف اهوحن هريس عباتف اهدعب ىلع رانلا كلتب سنأتسا هنكلو

 هنم برئقا .املف « رفان لازغ هنأك ىداولا نم ادعاص ودعي احبش



 ا
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 هيلع تحلطصا ةرحشلا كلت تحت هسفنب. نسح الخ الو

 لقتني مث ءاسملا كلذ 'قاودعاش ام ديعتنس مركف دحاو ةسحاروت

 مث « هرخآتو هللادبع همداخ ركذتف . اهعم هلاحو ةيمس ىلا هب

 دلاخ اناتك ةيلعو.. لمحلا."ئلا: داعو هيباوت ناميلس ىلا لفتلا

 ”ارديللا ءاقل ةدهاشمل كانه .هئاقم.هنع ثحلا ىف لمهأ هنأ ىأرف

 خيسشلا عطب مل ولو « هنم مغرلاب كلذ لعف امنا هنا ملع هنكلو
 كلت لهخب هنأل اليسس هلمج ىلا دجو امل هريسم ف لظو ىعارلا

 اهقرط فرعي الو عاقبلا
 اال اذا كلا هلوحأ مالظلاوأ + كلذ ىف ركفي وه امنيبو

 الالظ الا ىري نأ عيطتسي الف « هب ةطيحملا ةيدوألاو ماكألا ىلع
 ىلا هبتنا مث « ةتغب فقوف باشعألا نيب ةشيرخ عمس ذا « ةفيعض
 ديازنت دقو افقاو لظو .. هيلا تفتلب ملف حراس بئذ ةشيرخ هنآ

 فى افلتخي نأ ىثخ هنكلو .. هب قاحللا دوو « ىعارلا رخأتل هقلق

 ا
 046 ريع ىلع ئئمف :. كانه فوقولا "لم « ةراظنتا لاط الو

 ولو ناكملا ىلا هيدهت ةرجشلا نأل قيرطلا لضي نأ ىئخبال وهو
 اا )| ةلاهراس ىذلا ىداولا ةهج ىلا هريس لعجو'. دعب :نغ
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 اخأ اب ةفعلا نا .. عبطلا ءىند سفنلا فيعض لك هنم لجخب رظنم
 « اهئِم ريخ لئاضفلا ىق.ستل نقلا

 : بارتلا اهنع ضفنيل هتءابع ىلع هاصعب رقني وهو خيشلا لاقف
 لوسر لاق“: لوم ةنع هللا ىضر سابع نبا تعمس دقو ال قلت
 « ديهش وهف ؛ تامف فعف قشع نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 « .. )١( « مكءاسن فعت اوفع » : اضيآ لاقو

 مهلك ةرذع ىنب ناف كلذلو « هللا لوسر قدص » : نسح لاقف

 مل ىننكلو « مهقاشع نم ريثك نع كلذ لثم ىنغلب دقف .. ءادهش

 ©: نيعلا ىأر كلذ تاز ىح قرا
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 هقيدص لاحو لمجلا عايض نم هيف وه امل نسح هبتنا مث
 اخأ اب لمجلا نبأ » : ىعارلل لاقف « ملألاو حرجلا نم ناميلس

 « 7 هراضحاب ىنتدعو دقف برعلا

 ىغمو كلذ لاق « هب كبتآ امشير انه ىنرظنتا » : ىعارلا لاق
 « رظنلا نع  ليلق دعب  ىراوتو « ىداولا ىف ردحنا ىتح
 مث . ةهرب هيمدق عقو رثأ نم ةجرحدتملا راجحألا توص لظو
 ةدوع رظنتنت ثملو « ةرحشلا تحت نسح سلجف « تمصلا داس

 ناكملا شحوتسا دقو خيشلا

 ىناثلا ءزحلا  فرطتسملا 5
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 هر 1 ةكيشم اذركف# .نيسلا ك6

 «© دوحنو اهدو نم ع دوحن

 « معن » : ليمج لاق

 « 7 ةرذع ونبنحنو هب دوجن نأ وجرت ىدلا امو » : ةنيثب تلاق
 نم ناك ولو رظنلاو ثيدحلا ريغب كنم عمطأ ال » : ليمج لاق

 : لئاقلا لوق دح ىلع « بات ءارو

 هلا ةهاتحلا تحس تس قىدلو

 ريب اهبوث تحت امب ىلام

 كي يع كوب اه
 اا( رظشلاو ثيدحلا الا ناك ام

 الولو .. ليمجب اندهع كلذ » : تلاق مث « الجخ ةنيثب تقرطأف

 © ىدحو كيلا ىعسأ ىنتتأر ام كلذ

 ركحا ىتح 2 ةانآر امم ىعارلاو نيتسح. ةشهد نع لست الف

 عيطتسي هنا ةيمسب ىقتلا اذا نظي نكي مل هنأل هسمفن نسح

 .. ليمج هعاطتسا ام

 نإ اهتم لك فرصتاو د اهعادو لثم اهعدوف « عادو نسحأ

 () هبحاص ىلا تفتلي مث ةوطخ ىثسي امهنم لكو « ةيحان
 لاقو ؛« لهاذ وهو باشعألا نيب نم نسح ضهن ايراوت املف

 هلآ " (ةفدهافمل ىسن تقان 'املاط ارظنم “تدهاش دقل » :' لحرلل
 درس سس اسس تسول

 ثلاثلا ءزجلا - ئناغآلا .(0) وناعلاا عرحلا ت هقرطخسلا 1



 هع

 رشعم .متنأ امأو . اهضرع شدخب الثل دحأ ىلا اهاوكش ثبت نأ

 ابح ىنبحت كنا معزت تنآو . كلذ ىف ةيرحلا مكلف « لاجرلا

 فيك دحلا اذه ىلا هبح غلب نمف .. هرادقم ىردت ال كنا لوقت

 هلوقتام الو هعمست ام ملعأال ىنا مث ..# هنع لآسي الو هبيبحرجهي

 كرصب عقب امم ةنيثب عقومنيأ ىردأ الو . ليوطلا بايغلا ءانثآ ىف
 « امانه ليمح دادزاف لالدلاا مغنب كلذ تلاق ©« سانلا نم هيلع

 : اهل لاقو

 ىنرسو مكبيغ ظفحأل ىنا »
 ىارك ذت نأ حلاصب نير دا

 السرم كل ىرأ ال موي نوكيو
 كل ك1 اك ردع . هقول لاا

 ةكبنملا ىقلا ا
 ردق مل مكئاقل موي ناك نا

 اعئاط كقردخحتخا قا ىبسحت 3

 ىرخمت نأ معئار كرمعل ثدح
 تأ ناو داوملا تبثع لع

 ةفيودلا نو كادحم قادد عبتن

 مث « اهقيرب تّكصغ دقو « هلوق اهعامس دنع ةنيثب تكسامت امف
 : نيتيبلا نيذه مظان تنأ لهو » : تلاق

 ةلييل نتيبآ له ىرغشا كيل لا
 دبع سا 13و ىلا يدار

 فسوي نب جاجحلا  ا/
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 تلاق ماغطلا نم اغرف املف ؛ ناثدحتيو نالكأب اسلجف ماعطلا
 67 ليمجاب ىنبحت لهف « اراعشأ ىف تمظن كنإ ىنغلب » : ةنش

 دلك ىف اع رحب اظفل رشبلا ةغل ق ىردأ ال » : ليمج لاق

 نم ىقرأو « مارغلا نم دشأو « بحلا نم مظعأ هناف .. كوحن

 ار ةتعستم تصتكا اذاك < ةنشن اب وه ام ىرذأ ال6. ةداعلا

 <« قيل قف انع تك ةارآ الا

 « 7 نذا فيكو » : ةنيثث تلاق

 6 هكا ىودا هل2.. ىتسخ: ان ىردأ ال3 : :ليمحت لاق

 بصن كنا ملعأ امناو » : لاقو تارفزلا دعص مث « وه ام الو

 هلكت نا. ترظن امفيك و ء تسلج امثيحو « ترس امنأ :: ىئغ

 مهارأ سانلا نم اهادع امو « احضاو امسج اهارأ ىنيع مامأ

 «ىحراوج تبرطضا آلا ىمامأ اهمسا ركذت الو . الالظ وأ احاسشأ

 « ءاكبلاب الا ةحار ىل ىرأ الو « ىبلق قفخو « ىندب رعشقاو
 : تلق ىتح .. هئفطي ءام عمدلاو ران قوشلا نأك

 «ىلبق هلتاق بح نم ىكب اليتق  امتيآر له امتشع اميف ىليلخ

 د«

 هنشو ليمج

 ارو ١ انا فلم :كلذك تادكيك اذا » *ةّش تلاقف
 , ةأرملا عيطتست الف « ءاقشلاو بعتلاب هيلع موكحم ءاسنلا سنج
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 ءمهتاقبط فالتخا ىلع سانلا نيب ماع كلذ ىلاليملاو .. نقتل هللا
 اهعالطتسا نع ءاضغالاو رارسألا كلت مارتحا ىف اوتوافت ناو

 ةماعلا بادآلل اعوضخ

 هتيؤر ىلا سوفنلا ليمت + ةروصلا هذه ىلع نيبيبحلا ءاقلو
 نسح بلق جلتخا اذا-بجع الف  مارغلا لهأ سوفن ةصاخبو

 الا رثآتلا كلذ ببس نكي ملو « هندب رعشقاو هاتنكر تكطصاو

 ىأر نأ ام هنكلو . هتوفن نأ ديربالو هارب نأ فاخب ارمأ هعقوت

 هنا هتوص ةنغو هتماق لوط نم فرع ىنح ةيحتلا درل افقاو لجرلا

 . ةنيكس سلجم ى مويلا كلذ ليصأ ىف هآر ىذلا « ليمج »

 اريثك هنأل « ةنيش » هتقوشعم ةاتفلا نا دئنيح نسح ققحتف

 اهلهأ هعئم فيكو « مارغلا ثيداحأ نم امهنيب امب عمسي ناك ام

 نسح ناكو . هبحت ىهو اطرفم ابح اهبحي لازي ال وهو اهنم
 لثم نا قدصي نكي مل هنكلو « مهتفعو ةرذع ىنب بحب عمسي
 نت رطتش  ءابقرلا نم اةلفغ ىلع  ءالخلا كلذ ىف ءانللا |

 ةيحتلا ءاقلا ىلع نيبيصلا ك

 ىلع ليمج سلجو ؛ رجح ىلع تسلجف ةعنقم ةاتفاا تناكو
 رظني نيلباقتم اسلج .. اهدب هدب الو اهبوث هبوث سمب ال رحح

 ةقاعملا دودح- نع ةحراخ ةملكب هوه الو رخآلا لا ١
 هار امم نسح صحعف . ارحه الو اشحف نالوقي ال «٠ ىكاشتلاو

 تاكو 1 ايس داك رع ذاك ةاتفلا عمس مث « ةقداصلا ةفعلا نم

 نم ةعصق لمحت ىهو تءاجف « .امهنع ديعب ناكم ىف ةمداخلا
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 6: نيبحلا عامتجانم نوكي ام ىرنسو « ةرحشلا عدج برقب

 ا

 ىرذعلا ىوهلا

 نيب لجرلا سلجو ؛ ضرألا وحن هدشو نسح ديب كسمأ مث
 نم ادعاص اخش ىأرف « ملكتي نأ نودب هبلا راشأو تاريجش

 هذه» : ىعارلا لاقف . رخآحبش هعمو ءاسنلا سابل هيلعو ىداولا

 « نوكي ام ىرنل فتخاو من « اهتمداخ اهعمو ةمداق ءاتفلا ىه

 ناكم ىف ايفتخاو « ةرحشلا نم ابرتقا ىتح افحزو احطبناف

 امهنيب رودي ام ناعمسيو نينثالا نايرب ثيحب
 ى باشلا ناك « ءاقللا عضوم ىلا ةاتفلا تلصو ام لوأو

 كفرلا ناكيوأ ةرئقم ةلبللا تناك ولف: .' رملا -لثم ىلع اهراظتتا

 ؛ اهنم قشاعلا هجو ولخبال حمالم باشلا هجو ىلع ترمهظل اراهن
 كلذ لثم ىلع وهو فيكف .. بيبحلا نم دعوم ريغ ىلع ناك ولو
 اهئاقلل مدقتو باشلا اهل فقوف « اهدحو ةاتفلا تلبقأف .. 7 دعوملا

 ءانثأ ف نسح ىبلق ناك دقو « ةملظو ءالخ ىف هسفن بسحب وهو

 هلجخي ام نيبيبحلا نم ىري نأ ةفاخم ةعباتتم تابرض برضي كلذ
 نم كلذ ىف امل ىعارلا خيشلل هئاغصا ىلع مدنف « هتريغ جيمب وأ

 ديدش ليمب سحأ هنا ىلع سانلا رارسأل ركنم عالطتسا

 قوتت امم رارسألا هذه لثم عالطتساو  امهنيب رودي ام ةفرعم
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 « لضفلاب قحأ الو كنم مركأ تيتأ ام هللاو « هللا ةمأ اب » : تلقف

 ةرحشلا هذه ئرت له » : تلاقف 6 اتيش ىتاض نم ترد

 تبرغ سمشلا ناف » : تلاق .. « معن » : تلق « 7 فرشلا قوف

 تمهف ىنتنظف «اهنيبو ىنيب ليللالاح مث اهلوح فيطت ىهو سمأ
 «تدورو تددغت دقل هللاو» : تلقو «ريخلا اهتزجو تمقف اهدارم

 ع ارثأ تدأر ام هللاوف اهب تفوطف ةرحشلا هذه تيبتأو تجرخف

 هتريقع عفارو هئاسكب لبالا ف حشتم وه اذاف ىبحاص تيتآف

 , مالسلا كيلعو » : لاق « كيلع مالسلا » : تلق « ىتغب

 : كيلع ال 2: :' لاق . ءىث نم ىئاروءام>>: تلق م« كارا

 ركذ ىلا تيهنتا ىتح ةصقلا هيلع تصصقف « تلعف امب ىن ربخاف

 6« كتملط تمصأ دق » : لاقف « تعنص ىذلاب هتريخآو ةآرملا

 ائيش دجأ مل انأو هلوق نم تبجعف
 6« هل اهتفصوف حدقلاو ةحفصلاو نيءانالا ةفص نع ىنلأس مث

 تركذ مث « كحبو « كتبلط تبصأ دق » : لاقو ءادعصلا سفنتف

 اهنا تمهفف © كسسح » : لاقف اهب فوطت اهناو ةرحشلا هل

 كبف . بؤنرفلا دعب ةرجيفلا هذه دنع ءاقلل اذعوم هلا 0
 هنم ندي ملف ءاشعلا ىلا هتوعدو اهكرابم ىلا ىلبا توأ ىتح

 ماقف هتقمر تمن دق ىنا نظ املف . بلكلا رجزمب ىنم سلجو

 « رخآلا ىدتراو امهدحأب رزتاف « نيدرب اهنم جرخأف هل ةبيع ىلا

 كانه اسلاج هارت ىذلا وهو )١( ةرحشلا وحن اهحتم قاطنا مث
 ربخصسسس يستر يا

 ىناثلا ”ءزحلا 2 ىناغآلا ()



11 

 اوركذ ناف  ةمسلانم ءالقع اهيفخ رجت ءامدأ ةركب  مهدشنتف

 ىبصلاو ةأرملا نا لقو تويبلا ىف مهتذأتسا الاو « كاذف اًئيش كل
 ”لا ند لخداف كل_اؤنذأ اذاق . لاجلا ىرت ال'ام نانرب كك

 مهتويب نم اتيب الو كنيع هبيصت ادحأ عدت ال ىتح اهلهآ دشناو

 مه اذاف موقلا تيتآف » : خيشلا لاق .. « هيف كلذ تدشنأ الا

 ىبصلا نا تلقو تويبلا ىف مهتتذأتساف « ائيش ىل اوركذي ملف

 | اًظامفأ تتتاف + اونذآف : لاجنرلا قرت ال. ام قايريةآرملاو

 فصتتا اذاىتح .:ائيش نوركذيالف مهدشنأ اتيب اتيب اهتيرقتسا مث
 د03 كوشلا هم تغارفو تطعو نيمشلا نرخ ىناذآو: زاكنلا

 7 ات "ىف" تلقف "8 توف: ةثالث اذاخ ةتافتلا :ىنم: تناخنا فرطتأل

 . ةأوس » : ىسفنل تلق مث « مهريغ دنع ام الا ءالؤه دنع ام »

 )0000178 لك لدم .هعباخ انآ عزو ةلجرال
 ش 6« 7 توب هثالث نع تزحع

 هرخؤم ىخرأ دق وه اذاف اتيب اهمظعأ ىلا ادماع تفرصناف

 تلاقف ؛ ىتلاض تركذو . مالسلا ىتاع اودرف تملسف همدقمو

 دق الا كنظأ امو كتلاض تبصأ دق « هللادبع اب » : مهنم ةيراج

 ”كيلاع 2 :لخلاو: تلق © تارشلا تبهتقاو رخلا كلغ دعت

 هيف حدقو رجه نم رمت اهيف ةحفصب ىنتتأف تلخدف « لخدا »
 . هنم نسحأ طق ءانا رآ مل حدقلاو ةضضفم ةيرصم ةحفصلاو نبل

 اا | دح ندللا نم تيرشو رمتلا تلكاف .« كنود ) : تلاخت



0 

 م« .219 ئه داو ئآو > : نسخ ل

 « ىرقلا ىداو وه » : خيشلا لاق
 ةدش . نيفورعملا ةرذع ىنب ماقم وه سيلأ » : نسح لاك

 )١( <« 7 مهتفعو مهقشع

 ىرج ىذلا ثداحلاو .. هنيعب وه © وه ىلب » : خيشلا لاق

 ىنرعأ « ءالؤزه نع هعمسن ام ةقيقح نع انل فشكي مويلا ىل

 « .. ربخلا كيلع صقأل كعمس
 ىلا نوليمي مارغلا لهأو ؛ ثيدحلا عامس .ىلا نسح لامف

 : لجرلا لاقف « مارغلا ثداوح
 ىلبا ىعرأ انأو عيبرلا لصف مظعم ةيدوألا هذه ىف تيضق ب

 هلحر ىلع وطتم ةماقلا لوط لجر ويلا اذه ليصا فا
 : تلقف « + هللادبع اي تنأ نمم » : لاق مث ىتلع ملتسف «ناج هنآك

 ىلا تغلب ىتح تبسنتاف ©« بسنتاف » : لاق « ةلظنح ىنب دحا »

 تلقف « اولزن نيأ ةرذع ىنب نع ىنلأس مث . هنم انآ ىذلا ىذخف

 : لاق « هئارو نم اولزن دقل « حفسلا كلذ ىرت له » : هل

 ول هللاوف .. ىل هعنصت ريخ ىف كل له « ةلظنح ىنب اخآ ا »

 ىنم ركشاب تنك ام" + لبالا ءذغ نم قوستاف يس 0
 ىنلأست ال » : لاق « + الوأ تنأ نمو :. معن » : تلقف « هيلع كل

 نوكي ام موقلا ءالؤه نيبو ىنيب لجر ىنا ريغ كربخأ الو « انأ نم
 مهسلجم ىف موقلا دحت كناف مهيتآت نأ تيآر ناف .. معلا ىنب نيب

 ىناغالا )١(



 كل

 ىرقلا ىداو

 سابل هيلعو ىشمي خيشب وه اذا « ثهلبو ضكري وه اميفو
 ةءابع هيلعو هقوط افق ق هاصع سرغ دقو .. سأرلا ىراع ةاعرلا

 . مالظلا ةدش عم ههجو ىلع ةيداب ةوادسلا ةنوشخو « ةريصق

 «7 انه نم اضكار اريعب تنأر له ٠ برعلا اخأاب » : نسح هادانف

 00 تسارطلا جرا عطا نح هلاوتس نسح متأ امو

 6« رظنتاو تكسا » : نأ همف ىلع هدب راشأو « اهيلع طغضو

 خيشلاو ةمكأ ىلع ةريبك ةرحش ىأرف « هلوح ام ىلا نسح تغفتلاف

 : نسح هل لاقف « كرحتت الظ كانه ىأرو + ةرحشلا ىلا رظن

 + ريغ 0

 عم مويلا اذه ىف بيرغ ثداح ىل قفتا دقل » : خيشلا لاق
 ادليلل ريحا تلطصق ىل تيعصأ اذاق « هفرعأ ملؤ هب تيقتلا لح
 « ةرحشلا كلت دنع اعم هتيقب علطتسنو بهذن مث « لحع ىلع

 المج تير له ٠ ءىش لك لبق ىنربخا نكلو » : نسح لاق
 « .. ؟ انه نم اضكار

 فختالو « ىداولا اذه بلط هنظأو هتيآر معن » : خيشلا لاق

 مهو ىحلا اذه لاجر فرعأ ىنأل « هعوجر كل نماض ىناف هيلع

 اهيلع فوخ الو « كانه ةحراس لازت ال لبالاو .. ىننوفرعب

 . © هللا ' نذان
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 ىذلا قيرطلا ىف ركفي لعجف .. رفف لمجلا حارس قلطناو لاقعلا
 ىعرملا بلطي هنا هل حالف « هيف ريسي نأ لمجلل نكسي

 هنأل ؛ فئاخ وهو برطضم هبلقو ؛ لمجلا بلطي نسح ىثمف

 لمج ريخش عمسف هعمسب ىغصأو اديج سرفتف « ليخنلا نيب
 وهو هرثأ ىف راسف « هنع دعابتي حبشلا كلذ ىأرف « ناكملا بلطف

 6 حبشلا ةهج ىلا صخاش هرظنو راححألاو باشعألا ىلع

 . هقلق طرفل ؛ رحب ف ضوخب وأ كوش ىلع ريسيوه له ىلابي ال
 هينيع ىأرل ةعاسلا كلن ىف ةآرم ىف ههجو ىرب نأ هل حبتآ ولو

 هنأك « هتهبج تنضغت ىتح نيعفترم هيبجاحو « نيتعستم نيتقلمحم

 ىشمي حبشلاو ىشمي لاز امو . هينيعب حبشلا كلذ علتبي نآ ديري
 فى نسح سرفتف « ةالفلا ىلا ليخنلا نيب نم اجرخ ىتح همامآ

 .. هرثأ :ىةق راسف « هنمعب هلمج وه اذاف قفألا ءارو نم حبشلا

 هقنع دم دقو « ادارط هريس لعجف ءىش نم لفجأ لمحلا نأكو

 نم ىده ريغ ىلع هعبتي نسحو « هليذ عفرو همكاوق طسبو

 الا دادزي ال لمجلاو + رجزلا تارابع لكب هيدانيو 4 قيرطلا
 اعفدنم نسح لظف . لألتلا ءارو هرصب نع ىراوت ىتخح « انره

 ىلع اصرح لمجلا ىلع ضبقلا هف هتبغربو « رارمتسالا ةوقب
 ةنيمث ءايشأ نم هلمحي ام
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 الا اف رجلا ناكم لسغو ناميلس هب شرف « بيرق عقنتتسم
 0000002 لاكي هلم هونأ اهيذج ةلش تيصأ دق ناكو ءاردصلا

 ىف ىومألا ديزي نب دلاخ ةرشاعم نم ةيبطلا لئاسولا ضعب ملعت
 قاف ىتح ةيبطلا مولعلاب قلعتلا ديدش ناك ادلاخ نأل ؛ قشمد

 « امهل انقتم'نطلاو ءابميكلا ةعانصب املاع ناكو . شيرق رئاس اهب

 بهار نع ملعلا ذخأ دقو « لئاسرلاو بتكلا كلذ ىف فتلآو

 لهأ نم ولخي قشمد ىف دلاخ سلجم نكي ملو )١( « سناي همسا
 كلذ نم دافتساف مهلاوقأ عمسبو مهسلاحي نسح ناكف « ملعلا

 « حرجلا ىلع طعض نامياس حرج لسغ املف . ةدئافلا ضعب

 ا 23 اعلق + دوقولا نم ةموك ف رانلا لاعتشاب ناميلس انآ: رمآو

 هطبرو حرجلا قوف هءرذو هضعب ذخأ « ادامر دوقولا
 « ةبرق ىعم سيل » : لجرلا لاقف « برشلل ءام نع .لأس مث

 لاك © ترك نم ءاملا_ نضع كنتالا هرهظ دنسا 3. : نسِسح لاقف

 ملف اهدنع هلمجح لقع ىتلا ةلخنلا وحن لوحت مث ؛ ضهنو كلذ

 ىف ديزي نب دلاخ باتك نأل « هباوص راطف « كانه لمحلا دج

 وأ دصار نم هيلع اصرح كانه هأبخ .. لمحلا قوف لحرلا بيج

 . ءاملاو هبايثو هتدع هيلعو « هيدل زيزع لمجلا نا نع الضف < شاو

 تافي مل هنكلو ؛« تغب ةروصلا كلت ىلع هدقتفا املف . ءىش لكو

 دال الخ الولخم لاقعلا دجوف لمجلا راثآ ىف رظنف . ةنصرف
 لحناف « انيتم القع هلقعي مل هنا هنهذ ىلا ردابتف « فنع ىلع

 لوألا ءزحلا  ناكلخ نبا )١(
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 لاحلل فقوف « هبطاخت نجلا نا بسحو سلاجلا لجرلا لفجأف

 وحن ىف الهك لجرلا ناكو « 7+.. ىنج مأ تنأ ىسأ » : لاقو

 قيقد ةماقلا ليوط وهو « هسأر للج دق بيشلاو هرمع نم نيتسلا

 هلاركس لجرلا متن ملو .. ةمامعلا ريغص ةبحللا ريصق لضعلا

 ىلع دقار وهو ناميلس ىلع بكأ دقو « هيدي. نيب نسح ناك ىتح
 وه اذاف « هينيع ىف سرفتف مدلاب خطلت دقو ءابقلا هقوفو هرهظ
 : هل لاقو هديب نسح كسمأف « ملآتبو ةبوعصب امهحتفي

 « .. ناببلس .. ىحآا ناكل

 ء حيرجلا كلذ ىنذأ ىلع ميظع عقو توصلا كلذل ناكو
 فا هلا ركشل .٠ .. نسح ىبيمحأ . . نسح » : حاصو هينيع حئفف

 « ...توملاكتع 7

 : ىدانو « رخآلا لجرلا مدقت ىتح كلذ ناميلس لقي ملو

 نم اهيف تعقو ىتلا ةبيصملا هذه ام هلل اب . . نمسح تنا“: . نسح »

 6«نمعتلا ىقشلا انآ ىئنذ وه.امناو كننذوسل تذلانكلو 6
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 جالعلا

 ناك هنأ كرذآو ءناملس دلاو وه لهكلا نا لاحلل نسح ملعف ٍ

 « ناميلس رمأب الوأ نسح متهاف « طخ ناميلس باصأف .. هدصرتي

 نم هنم ءىش هءاحف 4 ءاملاب يلا » : هسأل لاقو هسلحب نأ لواحف
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 ىلا هدشو هلقعو هنع لجرتف « توصلا شوشيف لمجلا عجعجب نأ

 ى ضوخي نأ ةفاخم ضرألا سملتن وهو هيمدق ىلع ىثمو ةلخن
 آ29 ]20 ال ةحاس ىلا ىلصألا قيرطلا نع لوحت ىتح لاحوألا
 قوفو « هبناج ىلا ادسوتم احبشو الوقعم المج ىأرف ؛ بشعالو
 فطعنم ىف نسح ًابتخاف . بحتنيو ىكس رخآ حبش حبشلا سأر

 ىتساعتلاب» : لوقب اتوص عمسف «دحأ هاريالو عمسيو ىري ثيحب
 لسا ىتنظأ ...ىدبك ةدلقو ىدلو اي كب تكتف دقل .. ىئاقشو

 '( شح ليعتا ام ىل ابث ؟.. كننذ امك تنآ امأو © ضاصقلا اذه

 0000000 1!ناشلس . نابلس اب ىملك .. ىبح ىلا
 هندب رعشقاف « هقيدص هنا ملع ناميلس ركذ نسح عمس املف

 ىلع هديو ىثمو ضهنف « هببسب ءوس هباصأ دق نوكي الئل
 دحأ هل هبتني ملو نيحبشلا ىلع لبقأ ىتح هفيس ةضبق

 اب نزحت ال » : فيعض توصب لوقي دقارلا حبشلا عمس مث

 « ةايحلاب ىنم قحأ وه ىل قيدصل ءادف تبهذ دقف « ىبأ

 هلل فأ مل ىننأل ىقشلا انآ ىبنذب تبهذ كنظأ » : رخآلا لاقف

 « هليبس ىف ةلتاقملاو نيسحلل رصنلا ىلع هللا تدهاع .. هدهعب

 . ةاغطلا ءالوته ةمدخل تعجر مث نيياوتلا دادعا ىف ىئدش ا تلكجا

 0 ىتح كل ىعصأ ل انأو كلذم ىضرت ال كتاراام ارك و

 « .. ىبلق ىلع ةبرضلا هذه هللا

 كلامتب ملف « قيض ىف هناو ناميلس دقارلا نا نسح ققحتف

 « .. ناميلس » : حايصلا نع
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 عمسو ىرب تبحب

 اي ىنملك .. ىبيبح ىدلو
 هارب الو
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 ىف ىنقحلاو « ةنيكس تيب ىلا ةيمس غلبأ » : هل لاقو « هللا دبع

 الع[ اذفف ١. كانه ىلا كقبسأس ىناف قيقعلا ىلا ىئدؤملا!قيرطلا

 « هلزنم ىلا داغ وأ ىنقيس دق نوكي نأ فاخأو « ناميلس ىلع

 ا

 لمجلا ةعجعج

 داق ا ىلوملا .ةشسارح قازسا» .: لوقت  ىهو ةمس تشمف

 عمسي نسح ناكو . « ررض لك نم كامحو كئادعأ ىلع هللا

 ملو ةنيدملا باب ىلا هقاسو هلمح بكرف « هنع تراوت ىتح اهمالك

 ناميلس رب ملف ةرسيو ةنمي تفتلاف « اقلغم نكي
 « اتوص عمسي هلعل هعمسب خيصيو ىنيوهلا ىشمي وهو جرخف

 نيب هليلد لمجلاو راسف .. ادحأ ىري هلعل هينيعب قدحب لعجو
 لمج ةعجعج عمس ىتح اليوط رسب مل هنكلو . تاعقنتسملا كلت

 مامزلا لوحو « هعمسي خاصأو هفقوتساف هلمج عجعجف « دعب نع

 نيب هب ىثمف « ائيطب اقوس لمحلا قاسو « توصلا ةهج ىلا
 لمحلا انك 1 :تيدحلا داس دقو « هراتس لدس مالظلاو ليخنلا

 عقو ريغ عمسي دعب ملف « اضيأ تكسف ءودهلا كلذ بيهت دق

 .. نيطلا وأ بشعلا ىلع همادقأ



 م

 . « رطخلا اذهل

 ةكمو « رطخلل كسفن ضرعت فيكو » : ةلئاق همالك تعطقف

 هللاب . ديدش كنض ىف اهلهأو « راصحلا رثأ نم قيض ىف مويلا

 ٍ « 7 ديرت ام لعفت مث « باهذلا نع تلدع الأ

 انه تنأ ىثكماف « هنم دب الق ناهذلا امآ » : نسح لاق

 الو اسأب فاخأ الو .. نوكيام ىرئنو دوعأ ىتتح ةعاطلا ىرهظاو

 لامجلا ةعحعج عمس مث « ىاوس بحت ال ةيمس تناك املاط ارطخ
 6 نالا دنم قرتفن الآ دوأ تنك :.اهل لاقو 6تقوللا 0

 كلزتم ىلا كفم هللا ذنع لسوم قناف ..اماكحأ ةرورصللا 00
 نيريست لهف . كدحو ريسملا كيلع نمآ الو « ملظأ دق ليللا نأل

 « 2.9 كينآ كيف

 نبأ نذل ةنكم تب نلا دوعاأ نكلوبع ال 2: هك .٠
 نع رذتعاف كانه ىنع لأس ىنأطبتسا اذاف « اهيلا ترس ىنا ملعب

 ق .ىدحو تيبلا ىلا ةدئاع ىناري نأ نم نيخح كلذو .. 20

 « .. 7 كقرافأ فيك نكلو .. ليللا اذه

 .. هنم دبال اذه ىرفس نا « ةيمس اب ىددشت » : نسح لاق

 « .. اعم شيعنو دوعأ مث « هللا نذاب رافسألا رخآ نوكيس هنكلو

 ريفتاف « اهئاكب توص.عمس ىثح ةيمش/ تكي كلذ لا
 فقوم ىف وهو ءاكبلا مظعأ هنا الول ءاكبلا اهرطاشي داكو هبلق

 ؛ هللا ىلع ىلك وت لب ةيمس اب ىكبت ال » : اهل لاقو دلجتف « رطخلا
 ئدانو كلذ لاق « .. هللا نذاب لجع ىلع كيلا دوعأش ىنا ىملعاو
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 .. ىننيبحت تنأ تنك املاط ىنمهب اذه الو » : اهل لاقو « ىرخألا

 « 7 ةيمس اي ىننيبحت له
 باجبالاب تباجأ اهنا ملعف « بحت ملو تارفزلا تدعصق
 | دك ١ كح انأو 6« ىنتسحت تنك اذاف » : نسح لاقق

 6«: 7:كنيياو ىتش لوحف
 اعد( ئذلا امو » : لاق مث ؛ رمألا هيلع مظع دقو ةهرب تكسو

 ازكيم هدل بكترأ مل انأو « ىب ىذألا قاحلاو ىضغب ىلا كدلاو

 4 2 قم قابلا تاسآ 5

 000 اد لعل وأ ,. .ةئلآ تنسحأ كنا كننذ » : ةيمس تلاق

 .. حرشلا لوطب نذأب ال تقولا نا « اذهلو انل ام ..ىظح ءوس

 1 كتئذأ ف ٌىعس نأ فاخأو ٠ كديربال ىئدلاو نا كربخأف

 اربص عطتسأ ملو « انلزنم نم كجورخ رثآ ىلع كلذ تملع دقو

 . « ةريصب ىلع نوكتل ةقيقحلا ىلع كعالطا نع
 نذاب هاشخأ ال ام اذهف « ىذألاب باصأ ت١ ام نسح لاق

 « .. ىذألا تنأ كب قحلب نأ فاخأ ئننكلو هللا

 01١" | للار ةعاللا هللا تريظطأ .دقف انآ انأ » : ةمس تلا
 622. هن رماه لمقام هلل

 هتذخأ اع نيديلا لولغم ىناف :1م 1و د ولات قفا ىدسب قرط

 هلو هبحأ لجرل ةمهم ىف الجاع ةكم ىلا رفسلا رمأ نم ىسفن ىلع

 ىلا ٌقلطتم ىتنكل و.« ىعم. ناهذلل كوعذأ دقو:6 ريك لضف ةىلع

 ىض رعتت نأ ادنرأ الق ءااةيف .ةروعتنسم نرحلاو ودعلاب طاحم ناكحت



 م1

 ق' دجآ نم ولع نيفاخم/له.:د ىبلق ةكلام اه ..ةيمش
 1 ىل :تنا, تنك املاط اضأب "ىلع قاخم ال--.+ اضيا ةكادلا

 كلذ دعب ىلابأ الو ؛ ىاوس نيبحت ال كناو « ىننيبحت كنا ىلوق

 « ىئادعأ مهلك ضرألا لهأ ناك اذا

 «.9؟ :كتودع انآ تنك 1ذاو2» : ةيش ا

 تنأ تنك اذا » : اهل لاقو « حازملا لمحم كلذ اهنم لمحف

 نيم ..كسن ىف ام ىلوق هللا .. دعب ةابحلا ىف ىةياغا)
 .رارح نشيل هلوح ناك ولو.ءاكوفشم همد كعرأت 25000

0 

 هل » : لوقت ىهو « اهباقت فرطب اهعومد تحسمو تدهنتف

 «.اكوفسم همد قرآنا

 ىتينماي .. ةيمس اب ىحصفأ ..# نذا اذامو » : لاقو بجعتف
 نع ىرخأت لاطو ىربص دفن دقف « ةىلع نيفاخت نمم . ىلوق

 < ىلوق ... جراخلا ف :ىنرطتني قيالَص ىلو ةيدلأ يل 0000
 دعأ ىنأل : رقعلا كنم ننمتلا نأ دعب كوقأ >.: ةما

 ال « كبح ةريسأ ىننكلو .. سانلا تانبب قيلي ال اقوقع ىلوق
 « كب الا ةداعس ىل ىرأ

 تمهف دق » : لاقف « هديرت ام كردأ دقو اهمالك نسح عطقف

 « كيبأ نم ”ىلع نيفاخت كنا .. نيديرت ام
 في ذاك ىتحر ءاعنلا ق.تقرقتساو « معن » : ةيمس تلاق

 اهدبب كسمأف « .اهارسم اكسمم لازال وه .ناكو ء ا

 هقسوي نب جاححالا ب 5"
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 ةعنقم هتلباق اهنكلو « هيلع لجولا راثآ كردألو « ءايحو ةامح

 دقو ؛ كلذ نم رثكأ ىف اهنم عمطي نكي مل هنا ىلع . ليل تقولاو

 قاسن ام لوأو . ديدشلا بحلا ليلد وهو هئاقلل تعس اهنا هافك

 اداق « هبيبح عم بحلا ةلدابم نم ققحتي نأ بحملا سفن هيلا

 00000 اكلك سين امو: . عاقش لك هلع ناه كلذ نم ند
 باقت نم فوخلا الا بحلا فى ءاقشلاو باذعلا نم مارغلا لهأا
 0000 ا هما دار ال نسج حاتراق 2: تييحلا روتقروأ بحلا
 همارصب هملعل كلذ بس نم ةفيخ سجوأ هنكلو « هايقل ىلا

 هده ىف ىرأ ال ىنا » : اهل لاقف « اهيلع هناطلس ةدشو اهدلاو

 ققحت لمس ق دهجلا تلذب دقو + نآلا ىنم دعسأ ادحأ اندلا

 .. هلل دمحلاف ؛ اوفع ةداعسلا ىننتآ ىتح زفأ ملف : ءاقللا اذه

 تريحتف . « كءوس بس ةرطاخملا هذهل نوكي نأ ىثخأ ىننكلوب

 ند ةادراخ ء ةماص تثلف « لوقت اذامو تنحت“ةفيك ةنمس

 ىباهذب تملع كلعل « ىملكت .. ىلوق 7 كلاب ام » : اهل لاقف اقلق

 « كانه رطخلا ىلع تفخف ةكم ىلإ

 : اهتوص قنخي ءاكملاو هتباجأ ٠ رطخلا ظفل هنم تعمس املف

 قر .. لب طقف ةكم نم سيلو ؛ كيلع فاخأ معن »

 اينوص مطقا# ل
 ةرم لوأ ىهو « اهلمانأ كسمأف هدب دمو « نسح بلق عطقتف

 ا اقعرت سحاو هندب زمبصقاف 'لماثآلا كلف ىلغ ايف: ضيق
 ..# اذام لب » : اهل لاقو ىبرهك رايت همسج ىف ىرس لجر سحب.



 ىف

 ت0

 ةتعب ءاقللا

 هكئارو نمو « ةنيدملا باب ىلع فرشأف قئاقد عضب نسح ىشم

 ,سانلا لزانم نع دعب دقو « ليخنلا تاباغو لالتلاو تاعقنتسملا

 دق حبشب اذا « بابلا ءارو ام ىلا رظني وه اميفو . تماص وهو

 .هيلقو نسح تفتلاف « نسح » : ىداني وهو « قيرطلا ىف هل فقو

 .توص هناف « ورغ الو « هنذأ ىلع توصلا كلذ عقو ةدشل قفخب

 :اذاف حبلا ىلا رظنو هلمج مامز كسمأ هعمس املف . تيحلا

 .فقو ىتح لمجلا نع بثوف .. ةيمس اهنا هبلق هثدحف ؛ ةآرما وه

 ,لغاشتو لمجلا مامزي ذخأ دقو هللا دبع ىحنتو « اهيدب نيد
 .. لاحرلا حالصاب

 < .. 7”ةسسا» : ىدات هناك دس

 07 كع» قذلا اذه نمو .. معن » : ةيمس تلاق

 .كد ءاج ىذلا ام .. هنم ىفاخت الف نيمأ مداخ وه » : نسح لاق

 * ةقفح ةيمس تقأ له :.9 ةلمس . ليللا اده ىف ناكشل ذك |

 -.؛ ةيمس 7 ةعاسلا هذه .دعشأ ةَمآ ..؟ ءاقللا اذه فلل

 «29 كلاب ام ئلوقت كد

 حالصاب تلغاشتو + كانه طئاح ىلا اهننك تدنساآو قل

 .قفدتي اههجو نسح ىأرل رونلا اهفعسأو ترفسأ ولو .. اهباقن
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 اهنا » : لوقي وهو داع مث تيبلا ىلا هللا دبع عرسأف .. بجي ملو

 . « ىديسأب دعت مل
 تيب ى ةيقاب ةيمس نوكت نأ ىثخو « هرمأ ىف نسح كبتراف

 ىف ضرغل اهرمأ تفخأو اهتآر اهنا وأ ىليل اهرت ملو ةنيكس
 هحملاو .. نونظلا تمكارتو سجاوهلا هيلع تحلطصاو . اهسفن

 ًءوس نع وه امو .. هسجاوه ترثك هنح دذتشا املك + نظلا ءىس

 نم نكي امهم «ء ادحأ بطاخب هيسبح ىأر اذاف . ةريغلا اهنكلو نظ

 هثراس وأ هلزاغي هنا هنهذ ىلا ردات « هتبارق وأ همامته وأ هنأش

 عم دعوم ىلع هنا هنهذ ىلا قبس ةرايزلاب هيلع أطبأ اذاو . رمأ ىف

 لهأ نا هل لّيخب دقو . هاوس بحب وأ هبحب ال هنا وأ ؛ رخآ

 وأ اسمه اوبطاخت اذاف « هنم هنوعئمب مُهناو هدض مهلك بيبحلا

 مه وأ « اءوس هب نوديري مهنا هيلا ليخ نأش ىف هعم اورصق
 ةريغلا ديدش سجاوهلا ريثك ملاف .. ةلوبحأ هل نوصصن

 د م
 ىلع ترماات دق اهلسحو « ىليلب نظلا ءاسأ اذا انسح ملت الف

 000 1 كارلا هنع قف“ ةعرز نصل <وصق»: هنط ةضنس ءال
 ناميلس هقيدص ركذتو « فئاكتن مالظلاب اذاف هبنتا مث « هلمج

 ةبغرلا نم لجرلا هادبأ ام عم دعوملا نع هرخآت هيلع قشو لفجأف
 هلمج ثحتساف .. هنم برقتلاو هماركا ىف غلاب نأ دعب هتقفارم ىف

 هسفت للعو « ةيمس ةدهاشم نم سئ دقو ةنيدملا باب بلطو
 ةكم نم هعوجر دنع اهئاقلب
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  ءانقصوام ىلع وهو الورهم عشا انأر ناملكش امهانل
 ليقأ ئضترشللا لوحو نبازلا عرقو محللا ةلقو ةماقلا رصق نم

 : لوقي قفطو هدب لبقي نأ ديري هنآك هب مهو ؛ نسح ىلع
 مل ىننأل ليوط باذع نم ىنتذقتأ دقف « اريخ ىنع هللا كازج »

 ىلاعت هيلا بلطأف « مايأ ةعضب لبق ضيبلا سقفي نأ وجرأ نكأ
 « 7 ءىش ىف كتمدخ عيطتسأ له .. كتآفاكم ىلع ىنردقب نأ

 ىل عداف « ءانثلا اذه قحتسي ام لعفأ مل ىنا » : نسح لاق

 ىلا عوجرلا ديري هنأك ىليل ىلا تفتلا مث « ىعئاض ىقتلأ نأ

 هللا كعدوتسأ » : نسح لاقف « اليلق بعشا ىحنتف ؛ عوضوملا

 « هعدوو بعشا ىلا تفتلا مث « ريخب كارآ نأ وحواوب ىلل ا

 0 كرمأ ىف كرضش نأ هللا ىلا لسوتا 2: ىلث

 اا ا

 جورخلا لحعت ناك هنأل مالكلا ىف راصتخالا نسح بحأو

 جرخف . رخآ ناكم ىف وأ تيبلا ىف وأ قيرطلا ىف ةيمس ىَتلي هلعل
 سمشلاو بكرف « لمحلا هعمو هراظتنا ىف هللا دبع همداخ دجوف

 نم اند ىتح هلمح ثحتساف « قفشلا نابو بورغلا ىلا تلام دق

 لماع الا وه امو « ةتغب هفقوتسا ءىثب سحأف .. ةحفرع طئاح

 هللا دبع فقوف « هللا دبعىدان مث . بيبحلا تبب باحب هفقوأ بحلا

 « 7 تداع اهلعل ةيمس نع لأسأ له » : لوقي وهو هبدب نيب

 مساق « هروعشل هتكراشمو همداخ ةهابنن نسح نسحتساف
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 لوطي نأ ةفاخم هقلق دادزاف « بورغلا ىلا تلام دق سمشلا ىأرف

1 

 لشفلا

 كحض هبقعأ راتسلا ءارو اطغل عمس كلذ ىف ركفي وه اميفو

 ةينب ا, ىبهذا « هحارس انقلطأ دق » : لوقي توصو ريثك

 .« ةنيكس توص هنا نسح ملعف « ! هثبخأ ام هللا هحبق ؛ هيجرخاو

 ىليل ىأر نأ ثبل ام مث .. برطضاف وه هجارخا ديرت اهنظ هنكلو
 نم اجرخ ىتح اهرثأ ىف راسف « اهعبتي نأ هيلا ريشت ىهو ةجراخ
 « كجارخاب رمأت مل اهنا فخت ال » : تلاقو هنم تندف ةعاقلا

 المع هب اهتيصوأ ىنأل عامطلا بعشأ جارخاب ترمأ اهنكلو
 . © كتراشاب

 « .. 7 ةيمس نبأ .. كيف كروب » : الثاق اهمالك نسح عطقف

 ادا ا لخملا ادهن ف تناك ..:انه تسبل 2: ىلبل تلاق

 «:كاوأ نا لك

 ىلع تنأ له » : لاق مث « هسفن تضبقناو هللاب نسح ذاعتساف

 « + نيلوقت امم نيقد

 اهلعلف © اهجورخ نم تدكاأتو اريثك تثحب » : ىليل تلاق

 < .هنع اليوط بايغلا عيطتست ال اهنأل اهيبآ تبب ىلا تجرخ
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 « هرمأ ربكأ دق ةفرغلا هلوخد ةعاس راتسلا ىلع هرظن عقو ام لوآ

 ةبطاخم نم ةيراحلا تغرف املف . مالكلل اغوسم ذئنيح هل ىآرف
 3و عوجرلاب ىه تمهو « اوجرخ دق ءارعشلا ىأرو « ءارعتشلاا

 « ةينب اه ىلهمت » : لاقو « اهيلع لبقأ ىتح فقو
 ءالؤه تثحا  دقل » : اهل لاقف « هملا تتفتلاو تماقوف

 6© 7 الامم“ كلاشأ لهف 2 اًوفرعباف مهتمحفأو ءارعشلا

 « ءاشت ام لق » : ةيراحلا تلاق

 هللا لوسر لاق دقو ؛ اروص مكراتس ىلع ىرأ » : نسح لاق

 «نوروصملا ةمايقلا موي اباذعسانلا دشأنا : ملسو هيلع هللا ىلص

 نسحو اهتديس ىلا تلخدو « لهمتي نأ هيلا ةيراجلا تراشأف
 نم نحن امو + انرضي امو » : هل تلاق تداع:املف . اهرظتني

 « !7 نيروصملا

 تناك ولو . اراتسأ روصلا كلت متذختا مكنكلو » : نسح لاق

 «حاورأ تاذ روص اهنكلو )١( ءاهرمأناهل طقف راجشأ روص كلت"
 لخدت ال ةكئتالملا نا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 ايروهج اتوص عمس ىتح همالك نسح متي ملو « ةروصلا هيف اتيب
 : اضيأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنكلو»: : لوقش «راتسلا ءارو نك

 « تكسف ىليل توص هنا نسح ملعف (") « :.: بوث ىقاامقراللا

 ىردي ال رمجلا لثم ىلع وه ثبلو . اهناكم ىلا ةيراجلا تداعو
 ةيلاع ةذفان 'نم ءالخلا ىلا تفتلاو .. لوش اذامالو « لمعت اذ

 مر تطل 0 ا 2

 عبارلاءعز>لا  ىراخبلا (؟) حيباصملا ةاكشم )١(



96 

 : كل لوقتو مالسلا كئرقت ىتالوم » : ليمحل تلاققف ٠ تجرخو

 : كلارك كدصن ديم كت ورا ةقاتشم تلو

 ةليل نتيبأ له ىرعش تيل الأ
 0017 151 قا ىرقلا ' ئذاوب

 ديهش نهدنع ليتق لكو
 فلألا هذه ذخ « ءادهش انالتقو .« ةشاش انئدح تلعحف

 فرصناو اهذخأف « )١( كلهأب قحلاو راند

 سلجملا كلذ لثم نم بجعي الو « عمسيو رظني نسح ناكو
 رعشلاب ءاسنلا مامتها نأل ؛ نامزلا !ذه لهأ هبرغتسي دق امك

 . مايألا كلت ىف اعئاش ناك ةحراطملا كلت لثك نهسولجو بدألاو
 .. اهريغو ةيليخالا ىليل نهنم « تارهام تارعاش ءاسنلا نم بنو,

 ةثحابمب « اهماقم ةعفر ىلع « ةنيكس مامتها نسح برغتسا امناو:

 قلق وهو ىريو عمسي ناك هنا ىلع . هومظنو هولاق اميف ءارعشلا

 وأ اهيعدتسي فيك ىردي نكي ملو « هنع ىليل رخآتل لاتجلا

 هل ٌريحب ارمأ لجتتاف « ؛هتوص اهعممسس نأ ىآرق .. اهلجعتس

 لاجرلا ىسلجم نيب زجاحلا راتسلا ىلع ىأر هنا كلذ .. مالكلا

 ةنولملا ةحسنألا هذه لاثمأ تناكو « راحشأو رويطل اروص ءاسنلاو

 قلو ١ ةظففلاو ا دئاتمولاو .رانتمألل :ةنيدملا ق' راتقتتالا ةرثكا

 نسح ناكو . ثيدحلا ضعبب المع اهمادختسا مرحب ناك مهضعب

 روثنملا ردلا )١(
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 : لئاقلا تنأ » : ةمراحلا تلاق

 قئللسخ كنم زع اب ىنبجعأو

 « معن » : ريثك لاق

 هفلألا هذه ذخ « تلكشو تحلم دق » : ةيراحلا تلاق

 «# بيصن مكبأ» : تلاقو « تجرخو تلخد مث « كلهأل بهذاو

 « انآ » : بيصن لاق

 : نئاقلا تنأآ » : ةراحلا ِكلاَق

 بيصت اابص لاقي نأ الولو
 ا الا 2ابشلا نيفيا تلق

 اهاشح موضهم لك ىسن

 ©« رادحصتتا اهل. نييلف" تفلطظ اذا

 « معن » : بيصن لاق

 هذه ذخ « ارابك انتحدمو اراغص انتسر » : ةيراحلا تلاق

 .تلخد مث « فرصناو اهذخأف « كلهأب قحلاو راند فلألا
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 ا 2 ننارمألا ا وعقرال تلكن

 "اا ليل راجعا ىف تلفأو
 ّ « معن » : قدزرفلا لاق

 ةذلع دحخ ..7 رسلا ءاشفا ىلا كاعد امق » : ةيراخلا تلاق

 تلخد مث .. فرصناو اهذخأف « كلهأب قحلاو + راند فلألا

 « 7 ريرج مكيأ » : تلاقف ٠ تجرخو امهتالوم ىلع ةيراجلا

 « اذ انأ اه » : لاق

 : لكاقلا تن » : ةيراحلا تلآق

 م دلو توللفلا ةدئاينح كتل
 ملللس ىىمعجراف ةرايزلا نيح

 هناتاترعأ ” ىلع 2 ك[وتم بينا

 ماطسغ نوتم نم ردحجت” درب

 ايدك. ىدلاب كدت بيع نادل

 000 ديم ناكو كلذ تليضوا
 هلانضو 5 تراب نع للحشو

 » ماول ا فات وص ل لاخجت

 « معن » : ريرج لاق

 + اهلثمل لاقت, ام اهل تلقو اهديب تذخأ ال وأ » : ةيراحلا تلاق

 « كلهأب قحلاو فلألا هذه ذخ « فعض كيفو فيفع تنا

 : تلاقو * تجرخو اهتالوم ىلع تلخد مث ؛« فرصناو اهذخأف

 « انأ » : ريثك لاق « + ريثك مكبأ »



 و

 هعنم اهل هنح رهتشا املو « ةنيثث بحب قلعت هناف + انيزح هارت الآ

 . < ”اهنم ' الفلا

 هرظنم برغتشسأل ىنا ..# دوسألا كلذ وه نمو » : نسح لاق

 ظ ع3 وخ نلف «دوسلا'ىف رحشلا
 أماو . لخفلا رعاشلا )١( بيصن وه » : تلاقو تكحضف

 دق اهف .. ةعاضق نمف هوبأ امأو « ةم<أ اهنأل همأ نمف هداوس

 سلجا . مهعم ةنيكس ثيدحو مهثيدح عمستسو ءارعشلا تفرع

 ىتلعا نال نيح نما ةحانلا هده ىلا تقلا ةداسولا كل |
 « 7 جورخلاب كيلا ريشأ

 قا سلخف ةليح <ري مل'هتكلو تقولا تناؤف, ىقخما وو 0 ١
 نم اطغل عمس ىتح ناكملا هب رقتسي دكي ملو . نيسلاجلا ةلمج
 نيبو اهنيب وأ ةنيكسو ىليل نيب راد مالكب رشبتساف « راتسلا ءارو
 «7قدزرفلا مكبآ» : تلاقو تجرخ ةئيضو ةيراج ىأآر مث . ةيمس

 قدررفلا ىدانت اهعمط؟0 انتل" هندانت نأ عقوتن نسح ناكو

 « اذ انأ اه» : لوه هآارف هلا تقلا

 : لئاقلا تنأ » : ةيراحلا تلاق

 ةماق نينامث نم ىناتك اس

 شاك ارسضرلا متقأ ران لبجتا# دانك

 اتلاق ضرألاب ىالجر تونسا املق
 هداك لعينك م1 6 كل

 مهتمه 6
 لوالا ءزجلا - ىناغالا: (1)
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 هاو نكو رزلا: نسح لاقف .. ةعاقلا ردص ىكاوسلخ « ودلا
 0. وردت

 « .. ؟ ادحأ مهنم فرعت الآ .. ءارعشلا مه » : ىليل تلاق

 ةداسولا ىلع سلاجلا مهدحأ فرعأ ىننظأ » : نسح لاق

 05 .. هظلغو ههجو ةسوبعو هندب ةماخض نم هتفرع دقف « ةينثملا

 © 7 قدزرفلا وه نقلا

 وه هعامتحا نم بحعت الأ .. هنيعب وه .ىليب » : ىليل تلاق

 « 7 ةاجاهملا نم امهنيب رهتشا ام عم دحاو سلجم ىف ريرجو

 62 7 انيازخل قار -»> © نسمح لاك

 ىتمو « ”نهداو هرعش فك دق ىذلا كاذ وه » : ىليل تلاق

 هيف نأك هفنأ نم مالكلا اهب جرخب ةنغ همالكل تعمس ملكت

 (5) © انف

 اللا يمدلا يصقلا لجرلا كلذ وع نمو >' : نسح لاق
 (9) 6« 7 هرارمحا عم ةماهلا

 « روهشملا قشاعلا ةزع ريثك وه » : ىليل تلاق

 وه نمو .. حيبق هناف هرظنم نم ةزع هللا ذاعأ » : نسح لاق

 هناك و © (4) ةريلا ننسحلا 'نيبكنملا-نيب ليوطلا ليمحلا ىاشلا كاد

 ظ عج ءاصعرتلا لا
 . ةرذع ىنب قاشع دحأ ةنيثب ليمج وه كلذ » : ىليل تلاق

 ىناغالا (؟) رقع ىداجلا ءرجلا - اك
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 اضيي نضحب هناف ؛ عاملطلا بعشأب كب.صوأ ل مث ؛ ىلجعو

 قفاو هنكلو « هنوحم رثكأ ام هللا هحبق » : تلاقو تكحضف

 نضح هناف « لبق نم ناقعلا كلذ لثم هتبقاعم تدوعت اهناو ةرملا

 الكنو «رادلا تالعف هييرارف تي نسق تن
 نكلو .. هنأشب اهملكأسو ةبهاذ ىنا . )١( بعشأ تائب نهيمست

 كيلا .تأموأ ةيمس تيقل اذاف « نيسلاجلا عم سلجاو ىعم لاعت

 : « جرختف

 طا

 ردع لح

 بابلاب هيلعن علخ نأ دعب اهرثأ ف نسح لخدو ىليل تلخدف
 ةعساو ىه اذاف « ةعاقلا ىلع لطأ مث .. اهفرعي ةيحان ىف امهعضوو

 6 ةشكرزملا دئاسولا اهلوحو ةنيمثلا سفانطلاب اهضرأ تشرف دقو

 اهفلخ تسلج ةنولم رويطو راجشأ روص اهيلع ةراتس اهردص ىو

 اهنوري الو اهفويض ىرت ثيحب اهؤاسنو ةنيكس
 سابل مهيلع ةسمخ مهنم ردصت دق « ةعامج ةعاقلا ف ىآرو

 4 م يي يس ريميل يي ل يس سلا

 رشع-عيارلا ءزجلا تب ىتاغألا
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 « + وه امو » : ىليل تلاق

 « 7 ةجفرع تنب ةيمس نيفرعت له » : نسح لاق
 000005 ةحرر ذنم اهتز دقو اهفزعأ معن » : ىليل تلاق

 | 00 | هنأل اهتطالت ةنيكسو ء انهبطاخت ةنيكس تناجب:ةسلاج
 :7 اهي كناعدام تناو .ن

 00 د 0 هتبيطحو كيطخلا نآش اهب ىئاش >>: نسح لاق
 «:19 كانه لااا

 ا لا تائب ةنيوءاهتاف,اهتبطخ كنا ىترس دقل د : قليل تلاق
 لاح لك ىلعو . تجرخ دق اهرأ مل ىنأل انه اهنظأ ىناف نآلا امأو
 0 ا يي دارلا عمددم] تكشف ةعاقلا لثدتف ىتح

 ةنيكس عيقت تتح راتسلا ءلوو ءاجستلا :نيلكم ىلا انآ كسا

 6» هلم نع تصف اهنامحاصو

 اناربال ةعاس اهب ىنيعمحت نأ وجرأو » : الئاق اهمالك عطقف

 ةنيدملا ىلا تئجو ماوعأ ةثالث ذنم اهتبطخ ىنأل كاوس دحأ اهيف

 « اهطاخأ وأ اهدهاشأ ملو نالا“> اًهنم جرخأ انأ اهو « سمألاب

 « كلذ ةىلع كل » :: ىليل تلاق

 اند دق بورغلانأل الجاع كلذزوكي نأ وجرأو » : نسحلاق

 « بورعغلا دنع رفاسم انأو

 © دقلا) ىلا: كرفس لجو لآ 2+ ئليل كلاق

 ريسن نأ اقيدص تالعو ىتكلو كلذ دوأ ا : نسحلاق

 ا 10000 لق أ ةنيدلملا باب ىلا :تورثلا دتع ىئفاويسو ءاانم
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 « .. ؟ انه اهتنأر لهف

 فيك .. ءاسنلا عم تيبلا ىف اهلعلو اهرأ مل ؛ ال » : نسح لاق
 عم بابلاب تنأ ثكما « هللا دبع اي كيف كروب ..+ اهللا شا
 0017 ىف ىف كيلا جاتحأ وأ جرخأ ىتح كعم لمحلاو مدخلا

 جرخو « ةعاطو اعمس »”: 'هللا دع لاق

 « ةيمس نع ثحبلاب هتاجنو بعشأ نع لغش دقو نسح داعو
 ىلا ةليسو رب ملف . هبلق قفخ اهتلباقم نم نكمتيس هنا روصت الو
 اهيف ةنيكس لضتست ىتلا  ةعاقلا تاب ئلا ءاحف 2 ىليل الا كلذ

 : نمسح هل 'لاقف « بجاحلا فوقو افقاو.الحز هيلع ىازق 6 اهقو |
 « 9 :دحأ نيسحلا تن سلحم قف لك ١

 نم ةعامج مهيفو « سانلاب صاغ اهسلجم نا » : لجرلا لاق

 © تارعاشلاو.:ءارغقلا

 « 7 ةيليخالا ىليل مهيف لهو » : نسح لاق

 « .. معن » : لجرلا لاق
 6 .. هيلا كوعدي نانلاب ائنسح نا ىليلل لق » : نسح لاق

 .. هب تبحر انسح تأر املف « هعم ىليلو داع مث لجرلا لخدف

 دقو « ةلبيللا رفاسم ىنا » : اهل لاقو « ةولخ ىلا اهعم ىشمف

 «... كعاذول

 « كتمهم ىف هللا كقفوو .. ةمالسلا كتقفار » : ىليل تلاق

 هيف كتدعاسم وجرأ ارمأ كيلع ضرعأ ىنكلو » : نسح لاق

 « كبعتيال وهو « نآلا
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 ( هلال ايتما) هنن هنآل ل اك
 « 7 رمألا اذه ىف كل طسوتلا عيطتسس نمو » : نسح لاق

 ىتالوم راد ةلخاد ةيليخالا ىليل تيأر: ىنأك ».: بعشأ لاق

 ى لسوتلا ىلع اهنم ردقأ ىرأ الف انه ىه تناك !ذاف « مويلا

 اصوصخو ءارعشلا بحت ةنيكس نأل ناكملا اذه نم ىجارخا

 « اهسنج تان

 0 لل لسوت] نأ ىلع كلف 4 رمألا ناع » ::نسح لاق

 « .. كنع وفعلا

 تنك

 ىأرف تفتلاف « هيداني اتوص عمس ىتح هفالك نسح متن ملو

 : نسح لاقف « هنم تاوطخ عضب دعب ىلع افقاو هللا دبع همداخ

 غد. 2 كءارق امد

 6 ةئفرع نع تلآسو تملا تلخد » : لاقو « هنم هللا دبع اندق

 «هرقم دحأ فرعي الو « دعب دعب ملو حابصلا ىف جرخ هنا ىل ليقف
 6« .. + ةيمسو » : الئاق نسح هردتئاف

 تبهذ اهنا ىل اولاقف « ةنمس نع تلأسو » : هللا دبع لاقتف

 « كربخأل تيتآو كلذب تررسف « ةريصق ةهرب نم ةنيكس ىلا
 راكم اك <

 رقع ,عباسلا رجلا ىتاغالااب(9)
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 وهو اضيب نضحب ناك . )١( لبزلاب جوزمملا نبتلا نم ةمكأ ىلع
 ىلا رظنو ؛« كلذل نسح بحعف .. ةجاجدلا ءىقوقت امك ءىقوش

 : هل لاقو « هترظن لجرلا برعتساف « ماهفتسا ةرظن فوقولا دنحلا

 « .. 7 :لجرلا اذه فرمت الإ

 « + نه نمو ل ناس لا

 تنب ةنيكس هتذختا .ىذلا عامطلا بعشأ هنا » : لجرلا لاق

 « اهحزامي اميدن نيسحلا
 « ةكحضملا هرابخأ ضعب فرعأو همسا عمسأ »2: ننس ل

 هدعقأ ىذلا ام .. هرابخأ نم كحضلا ىلع ثعبأ هرظنم نكلو

 « ؟ اضيب نضحب هنأك ءىقوقب وهو اذكه

 بذ ىلع هل اباقع ةقيقح اضيب نضحي وه لب » : لجرلا لاق
 ضيبلا اذه ىلع دعب نأ هترمأف « ةنيكس هنالوم ىدد نيب هبكترا
 0 لاحلا هده ىلع وهو مايأ هيلع وو دقو 0 فر ا

 دارأو « همداخ راظتنا ىف هقلق نع رظنملا كلذب نسح لغشف

 ىذلا اه تعشأ اب » : لاقف 2« ئرخأ ةئينه هسقن لخشا 0١

 « .. 7 سلجملا اذه كسلجأ

 مكيف 'ىتهف « ةنيكس ىتالوم هابا ىنتسلجأ » : بعشأ لاق

 ىتالوم هايا ىنتسلجأ » ىأ « 7 سبحلا اذه نم ىنجيخُش نم
 بعشأ ْنأل ©« 7 سبحلا اذه نم ىنجرخي نم مكيف لق ١

 رشع عبارلا ءزجلا  ىتاغآألا 02) رشع عبارلا ءزجلا _ ىناغألا )١(
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 نم اريثك ىأر لصو املف « رادلا ىلا هلوصو لبق. مدخلا ةبلجو

 ةيليخألا ىليل لمج اهنيب ىأرو .. فويضلل اهرثكأو باودلا

 ملو لخد « ناتسبلا نأ وه وأ 6 راذلا بان ىلا ىوتتا انلق

 الب نوجرخيو ةفايضلا راد ىلا هنم نولخدي سانلا نأل نذآتسي
 '00 ا ىآر © ريك ناتسس هنشأ ةريثك ةخاب ف ىَتَمو : ناذتتشا

 ىأرو « ةفامضلا راد اهنا فرع دحاو فص ىف ةديدع افرغ هناوج

 هنا فرع « مدخلا هباب ىلع ءانبلا نقتم' اتيب ناتسبلا ردص ىف

 0 لا ىلل ىر هلعل ةفاضضلا راد ىلا لوحتف .. ةنئكس نكشسم

 000[ ال ليلا هل ءىهتك .. ةلمس ىتأت اميز اهنم يقبع
 نم ةمعطألا دادعا ىلا نيفرصنم مدخلا دجو « ةفايضلا راد لخد

 ثحبلا نم نكمتي يكل هنع مهلاغشنا هرس دقو « اهوخنو حئأبذلا
 ء هفرعي ادحأ دحب ملف « ةفرغ ةفرغ « فرغلا فاطف .. ىليل نع

 نم اهضعب ةنيكس نكسم ةهج نم ةحض عمس وهو ىشمي لظف
 .. لخادلا نم اهضعبو جراخلا ىف مدخلا

 ىثشمف « جاجدلا ةأقوق لثم ةأقوقو ةهقهق ةجضلا للختب ناكو

 0 وتيلا نلت تاحم ةقرغ ىف ئه اذاف ..:كححضلا ناكم ىلا

 اودرف ةيحتلا ىقلأو مهنم اندف « مهفرعي مل لاجر ةعبضب اهباببو
 نم نسح لطأف « ةفرغلا لخاد ىلا ةصخاش مهراصبأر مالسلا

 قرزأ محللا ليلق اميمد اريصق الحر كانه ىأرف « مهفاتكأ قوف
 ءاصفرقلا سلج دقو « ةيحللا طثأ سأرلا عرقأ رصبلا لوحأ نوللا
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 اهتبطخ نأ دعب اميس الو « ملعب ال وهو ةسلخ اهارأ نأ ىب قيلب

 «... هلم

 ىهف قدا » : لاقو .'ةحفرع تنسب ىلا هرضن هللا دبع للا ١

 نذأتأ .. اهدلاو ملعب مل اذا اهتيّؤر نم سأبال نكلو .. كتبيطخ

 ى لاتحأف « ةحفرع نع ماهفتسالاو تيبلا اذه ىلا لوخدلاب ىل

 « + الياقتت نأ بحت نبأ .. دعوم ديدحتل اهب لاصتالا

 ىف هتبغر نكلو « رمألا اذه ىلع مادقالا نسح مظعتساف

 لزم ىلا .ىهاذ ىئا.».: لاقف « كلذ“ هلع ثنوهع ةسشا |

 اهبحت ةنيكسو 7 هيلع ددرتلا ةريثك ةيمس نا ملعأ انأو « ةنيكس

 « اريخ ناكل نآلا كانه ىناقلت نا اهل تلق اذاف ؛ اهمرتحتو

 وهو « هعم لمجحلاو لوحتو « ةعاطو اعمس » : هللادعع لاق

 « هللا ءاش نا ةنبيكس لزنم ىف ياوحلا كيلا لسخآس 2 0

 نم اهيلا مدقي نم باودو اهباود اهيف ةبيرز بابلا بناجب ىأرف
 ةهاجولا لهأو ءابدألاو ءارعشلا دصقم ناك اهلزنم نأل « دوفولا

 : لامجلا ةعحعج عمس دق نسح ناكو . )١( مهريغو شيرق نم
 0 سي يب إييييبيببيببيببببب-ببا-ا-بتننانلبببببرجلا

 رشع. نماثلا ءزجلا _::ىناغألا (؟)
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 ادا لك فرع لهم + كتلسك- نم اهنا بهو » : نيسح لاق

 . © ؟:كتلشف

 اهلقعتو اهلامحب ةروهشم ةيمس نكلو 6 الك » : هللا دبع لاق

 « قارعلا ف انك موي ةرم ريغ اهتنأر ىنا ىل قفتا دقو .. اهفطلو
 ىف هللا دبع مدختسي نأ دارأو « ةفداصملا هذهب نسح ةرسف

 . .هللا ديعاب عمسا نذا » : لاقف « اهب لاصتالا وأ ةيمس نع ثحبلا

 « 7 مهذت له « ةمهم ىف ةيمس ىلا ريست نأ .كنم ددرأ

 « 7 عيطأ الو ىنرمأت فيك » : هللا دبع لاق

 ةمهملا كلت نم ضرغلا مهفت نأ بجي نكلو » : نسح لاق
 « اهنع ائيش لوقأ نأ نودب

 ةدايز ىلا جاتحأ ال » : لاقو « الجخ قرطأو هللا دبع مسبتف

 « .. ىالوم تنأو ىتالوم ةيمس ناف « حاضيا

 : هللا اذبعاب كاف كروب > : هل. لاقو ء ةريبغت فطلب تجعأف
 « ةعاس هعم تيضقو ةجفرع ىلا حابصلا اذه ىف تمدق ىنا ملعا

 نالا نحنو « ةلوغشم تناك اهنأل ةيمس ةدهاشم نم نكمتأ ملو

 نم جرخأ لمف .. دوعن ىتم ىردن الو ؛ ةكم ىلا انقيرط ىف

 « 30+ اهلارآ نأ قبق ةييدملا
 له .. اهطاختو اهارت نأ بحب لب « الك » : هللا دبع لاق

 « 7 ءاقلل ادعوم اهلأسأ

 بضغب نأ فاخأ ىناف .. هللا دبعان لجعتست ال » : نسح لاق

 الف « اهبجحت ىف هتمارصب تعمس ىنأل كلذ ىلع علطا اذا اهذلاو
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 ةرثكل هدشر دقف دق هنأك ةهرب لظو « هحراوج تبرطضاو همايه

 . همداخ. هبطاخ ىتح هسفنل هبتني ملو . سجاوهلا نم هفنتكا ام

 ىف ناكو ؛ فئاطلا نم هلصأو هللا دبع همسا فيقث نم لجر وهو

 املف : قارعلا ىف هبرح ءانثأ ىف ةديبع ىبأ نب راتخملا مدخ ةلمج

 ةمدخ ىف لخد م : ء ماشلا ىلا « ىرتسألا.ةلمج ى. راش راتخملا لكلا

 هل لا تسلا ف يم ةمجر هيلا يلا ع سس

 نكي, ملو « هتليبق نم هنأل ةحفرع فرعي هللا دبع ناكو « فئاطلا ىف

 نسخ نيب امي ملعي نكي مل هنكلو . هلاوقآب قثي الو همرتحب
 هطاخف ؛ هنم كلذ برغتسا اتوهيم:افقاو هديس ىأر املف .. ةيمسو

 ل 211607 هبا وأ ل كش لك ا نعال . ام »:: العام

 نأ هل. حالف ؛ ةليقلا ةيطباو نم ةحفرعو الا ذل 0

 ل ... نع تيوجلا ا

 : : .. اب ةحفرع فرعت له »

 : لا لالا مج ها

 : ع. 1م دلو وسو قا الا

 ا ل اا

 امآ . هل همارتجا طرغل ههجو ىف سرفتب نأ ىلع رسم نأ |
 ©« 9# اهتفرع فيكو ..+ ةيمس فرعت لهو » : لاقف « نسح

 « 7 ىتليبق نم ىهو اهفرعأ ال فيك» : لاقو ؛ هللا دع كحضف
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 0000 217 آف 61 ىتقر اهب تيدف امنا هنم اهتجوزل فيقث دبع
 هل لاقف « كلملا دبع ىلع لخد ىتح ىفمو هنانع فطع ىتح ةملك

 1 كنا آز)-* لاق © 7 نساعلا انآ ان كلان: امو : كلملا رع

 هلع ضقو © فانم دنع ىن ءاسش ذخفت ىتح هتكلمو ةفيقث دنع

 هيلع مسقي جاححلا ىلا بتكف ةريغ كلملا دبع تكردأف . ربخلا

 لعف اذا فاخف . )١( لعفف اهقلطي ىتح هدب نم هباتك عضي ال نا

 انك ةطساوب كلملا دنع ىلا ةوكشت نأ ةتفسش كدا

 كلملا دبع دنع ةماركو ةلزنم اهلو ةيمس بحت اهنا

 ا

 ةيمس ىلا لوسر

 هتقان دوش همداخو اسشام راسو هقيفر عدو هناف « نسح امأو

 تيب ىلع فرشأ لصينأ لبقو .. ةنيكس تيب وحن هجوتو « هءارو

 هردص ىف هبلق جلتخا ىتح هليخن ىلع هرصب عقو نأ امو : ةجفرع
 ىلا صخاش هنا روصتو « هنع مغرلاب هفقوتسا اش نأك ؛ فقوو

 نا نكمبام الو اهنم دوعب ىتم ىردب الف ؛ ةرصاحم ئهو « ةكم

 هل تلثمت مث . ةيمس ري مل وهو رفاسي فيكو . هتبيغ ىف نوكب
 ةلخنلا عذج ىلا ةدعاق مويلا كلذ حابص ىف اهآر امك ةيمس

 داز كلذ روصت املف . اههجو باج ريغ ري ملو « اهسأر ةرساح
 ىناثلا  ءزجلا 72 فكرطتسملا ()



 ه9

 ع ىلع هناي رج هب ءاصو] دك وسلا 1 , جاححلا ةليبق

 ةخفرع هدعوف اهدب بلطو ةيمس فرع دق ناك جاجححلا نكلو

 ل ليتل يو

 دبع ةفيلخلا ىلا هوكشت:.نأ ةفاخم اهرك كلذ ىلع اهوبأ اهلمحت

 نب هللا دبع عم هل ثدح امك اهنع ىلختلاب هرمآيف ؛ ناورم نب كلملا

 1 راقرلام .ىلع وتلك عا هتنبا جاححلا بطخ امنيح رفعج

 ىلا بطخ جاجحلا نأ ريخلا ةيلجو . اهقالطب ناورم نب كلملا دبع

 ةئايلسيخو رسلا ىف فلأ فلآ ىلع موثلك مآ,هتنبا نتج نب هلا ١
 هدنع تماقأف « هيلا اهلمحو كلذ ىلا هباجأف « ةينالعلا ف فلآ

 ناورم نب كلملا دبع ىلا رفعج نب هللا دبع جرخ مث رهشأ ةينامث
 ( ةفيلخلا نبا ) كلملا دبع نب ديلولا هاتأف « قشمدب لزنو ادفاو

 هل لاقف  بيحرتلاب رفعج نبا هلبقتساف « سانلا هعمو ةلغب ىلع
 : هللا دنع لاق « ! الهأ الو كي. ابحرم ال: تنأ كنكل ».: ديلولا

 ىلب .» : لاق « كنم ةلاقملا هذهل الهأ تسلف ىخأ نبا اي الهم »

 تدمع كنأل » : لاق « 7 كلذ ميفو » : لاق « اهنم ةرشبو « هللاو

 لع اهتيخوتف فام: دبع نب ابن ةديسو,ايربلا ءاسن 1
 « 7 ىخأ نبا اب ىلع تبتع اذه ىفو » : لاق « اهذخفتي فيقث دبع

 ىنموليال نأ سانلا قحأ ام هللاو » : هللا دبع لاقف « معن » : لاق

 نولصي اوناك ةالولا نم مكلبق ناكنم نأل كوبأو تنأ الا اذه ىف
 ىنبكر ىتح امكدفو ىنامتعنم كابأو تنأو « ىقح نوفرعيو ىمحر

 ىناطعأ ام اهب ىناطعأ اعدجم ايشبح ادبع نا ول هللاو امأ « نيدلا



 هم

 اللا و لاظ ىدلاو نا ::# ىبيبح نسح لتق .+ هلتق دارآ .. لضفلا
 ليبس ىف ىنافت دقو مهش نسحو 7# انأ هبحأ فيكف « هللا هبحب ال

 . هيف بيع ال ايقن ايرذع ابح هبحأو ىنبحي هنإ ىفكيو « انتاجن
 « لوقآ اميف ءىطخأ ىنا ىرت تنك اذا 7 بحلا اذه ام « ىملا اد

 00 ويلا ةعرنا وأ :..ةعونتال ..ال .قيلق نم ىاشلا اذه بح عزناف

 اكلك ه4 ىنديزب امم الا: هلك اذه ىرأ ال 6 هلآ :. ءاشت امك وأ

 ىذلا تحلاو « رخآلا اندحأ بحب نأ دارأ ىذلا وه هللا ..امامهو

 « هللا دنع نم وه امنا ةفيرش هتياغو سندلا نم ايلاخ نوكي
 ام تركذت مث ؛« سجاوهلا هذه لثم ىف ةعاس ةيمس تضق

 «لفاغ وهو نسح نم نكستت نأ تفاخف « اهدلاو ديدهت نم هتعمس

 ىتح اهدلاو نم رذح ىلع نوكي نأب هيصوت نأ اهبجاو نم ثأرف
 ال عفم- ناك ا فا هللا لق

 اهبدأو اهلقعت نكلو ؛ ةكم ىلا هعم رفت نأ اهسمن اهتتدحو

 ال هبح نم تدكأت نأ دعب تحبصأ اهنكلو .. كلذ نع اهارجز

 داحتالا ىلع ادهاعتبو اهبلق ىف ام هل وكشتل هتيؤر نع ربصت
 ؛ ةليللا كلت ىف ةنيدملا نم جورخلا ىلع همزع تركذتف . ربصلاو

 ( ةكم ىلا ىدؤملا بابلا نم بورغلا ىلاوح جراخ هنا تملعو

 بورغلا وحن جرختف « اهدلاو لاغشنا ةصرف زهتنت نأ ىلع تمزعف

 هبطاختو قيرطلا ىف هل فقتو

 ةنددملا لماع ورمع نب قراط نيبو هنيب ناك دقف ةجفرع امأ
 نم ىفقث هنأل ةجفرع مركب قراط ناكو ؛ سناسدو ةقادص دئموي



 تا

 ف .تقرغتساف :..:اهينبع فءاندلا تملظأف: 6 اهيطخ هددت ىلا
 ى تركفو اهسفن تكلامت مث « نانعلا اهعومدل تقلطأو ءاكنلا

 . ؟ هتايحو ىتايح ىلع رطخ هب ىقلعت ىفو « بيرغلا لجرلا اذهب
 ريخلا الا ىل ديري الو ىنلفكو ىنابر ىذلا ىبأ وه اذه سيلأ
 ا ل .7 ةداعسلاو

 اذام نكلو .. ىبببح نسح . ل 3 ا ا

 سانلا شيعي فيك .. نيبحملا فطاوع فرشأ امو بحلا ىلحأ ام هآ

 ىذإ الا .9 ةبحم ريعب ةأمحلا نم ةدئافلا اه بحلا نودب

 فطلأ ام « ه1 .. نسح .. نسح ىف ركفأ امدنع الا ةذل شيعلا ىف

 الف بحلا فرعأ نأ لبق هعمسأ تنكام اريثكن كلو .. مسالا اذه

 ام ه١ « بمحلاب ذذلتأ | ةيناف- نآلا هب ذذلتأ امك هظفلب ذذلتأ

 ىف هتروص ىلحأ امو ؛ ىركفي هركذو ىمفب هظفل ىلحأ امو هالحأ

 ى ركفت ىهو ةهرب ةكداه تثبلو اهعومد تحسم مث « ىئيع

 ملو « هدحو ىمأ ةافو دعب ىنابر ىدلاو نكلو » : تلاقو « اهدلاو
 « 7 هيضغأ فيكف ىتداعس كديريو ىئبحي وهو ىلجأن م جدك

 .. ةوبألا قوقح نع هتلماعم ىف جرخ ىدلاو نكلو » : تلاق مث

 كلذ لجأ نم هلتق دارأ لب ؛ انيلع هل اريبك الضف باشلا اذهل ركنأ
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 نأ اهتاف دقو .. هلهأل لضفلا دححب وهو هلتبجع اهنكلو « هوحت

 درجم نأل مهيلا اونسحأ نيذلاب عاقيالا نودمعتب نم سانلا نم
 0 اا لال بص مهلا اضف مل نا مر
 نوليلق ءالؤه لاثمأو .. ةنملا كلت ركذ نم اوصلختيا ميرال

 لتق ىلع هلمحب ملو « مهنم :م ادحاو ةحفرع ناكو # هلل دمحلاو

 ”ددلاو ةءاثدلا ىمتنم ىف ةطخ كلتو .. هيلع هلضق قباني الا نس
 نكلو « هتأرو هتعمس ام ىلع توكسلا نم اريخ ةيمس رت ملو

 قلعتو نسحب اقلعت اهداز لب « اهفطاوع نم ائيش ريغي مل كلذ
 ق ىعسلا ىلع تلوعف « اهدلاو نم هيلع افوخ هتايحب اهنهذ

 "0000 ردد لع ةكنا ىعو كلذأف“ ر كفن تناك ارق
 ىموق » : اهل لاقو اهلبقو اهضهنأف « اهعومدب هصيمق تللب دقو

 لجر مظعأب كجوزأس ىناف « كدشر ىلا ىعجراو ةيمس اي
 ا” سعرا اننا ىلا“ ىملعتل +: نآلا" نوملنملا ٠ كلضح
 « ىلاعفأب كبلا نسحأل

 هل

 داحاكملا

 2 ءلوتكت اهبتم : ةتماص ىهو تشمو ةيمس تضهنف

 ىلع تقلتساو هنتدصوأو بالا تلفقأو تلخدف « اهترحح ىلا تل

 رطخلا كلذكو « كابترا نم اهب طبحب ام اهل لثمت دقو « اهشارف



 كك

 اذ يه ركذو....+ هلضف ركذ ىدبعتو هنيحت هكلنا ىل: قو

 « .. هلتق ىلا ىن وعدن هدحو لضفلا

 ىمدق دنع تثجف اهحراوج تبرطضاو هيمس ندب رعشقاف
 نم ببصنتملا قرعلاب جزتميو اهيدخ ىلع طقاستي عمدلاو + هجفرع
 -. لثقلا ركذت ال هللا... ىدمساب هاتمحراو>».: تلاقؤ ءايكا

 رمأ ىف كتعاط نع جرخأ ال انآف .. هيف ىل ةياغ الو هلتقت ال « هعد

 ىب لعفا .. ىبلق طاين عطقي هنأل لتقلا ركذت آل .. :رومألا نف

 «ىنمحراو ىعومد ىلعقفشا .. كنانب نم كل. عوطأ ىناف ءاشتام

 اهضهنأو اهكسمأف « هتبحم نع تلدع اهنا نظ اهللذت عمس املف

 ةميكحىن وكو ةينباب كنعىففخ» : اهل لاقو هيديب اهعومد حسمو
 كيبأ ىلا ىعجراو ؛ كنهذ نم مالغلا اذه رمأ .ىذبناو « ةلقاع

 . « ءانهلاو ةداعسلا كل نمضي ام الا لعفأ ال ىنأ ىملعاو

 « اهناج ىلا وه سلجو ةداسولا ىلع اهسلجأو كاذ لاق

 ملف « هل تملستساو هرمأل تنعذأ اهنا ققحتف هردص ىلع تآكتاف

 رهظي » : اهل لاقو ةصرفلا هذه منتغا هنكلو نسح ركذ ىلا دعب

 ءرمصأ ام تنهف كنا: لل دمجللا) .ءامغ ةلاهج ىف كن

 9 كاينآ ىلع لضف. وذ هنا نيملعت لجر مم نيضيعت محلل

 ظافتحالا عيطتسأ فيك ...9 فعضلاو لذلا ىهتنم كلذ سيلأ

 تول يده هانليش لجراشلل ف ل

 6« 7 .. ىلع لضف هلو

 وأ لتقلا ركذ ىلا اهدلاو دوعب نأ ةفاخم ةتماص ةيمس تلظف
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 هب ىمرف ةرجحلا حاتفم هديب ناكو « هينيع ىف رشلا نابو ؛ تريغت

 اذه عامس ىلع ردقأ ال » : لاقو ؛ ظيغلا ةدش نم ضرألا ىلا

 |0077 اذ اجب لضفلا اذهلثم انيلعىعدب ىذلا نا .. مالكلا
 |0007 00 او اهندك رسقثا كولا ركذ ةيمس» تحمس ملت

 نانحلاب هفطعتست اهنأك اهنع ءلم عومدلاو اهدلاو ىلا ترظنو

 نا كضل اه اهنكلو . لوه ام ىتعب هنا .قدصت ال ىهو .. ئونألا

 مامآ صقرت هتيحلو ةرجحلا ضرأ ىف ىشمتب لعجو ضهن هتأر

 00 ل مدح فماتت .ةلماتأ ناك تةايحنم :داتيعو. 6 هقلع
 ناسلو 6 انكاس كرحت ال ةئداه ىهو اهباش ىلع طقاسنت اهعومدو

 « .. ملاظ اي كليو » : لوقب اهلاح

 ايلا لاقو .اهمامآ تقوف داع: ةهنه: ىثمت نأ دعبف وه: امأ

 مالغلا اذه. لثل نوكي نا تبضر ام كدلاو نيبحت تنك ول »

 كلذ نيلوقتو .. 7 انيلع ةنم مالغلا اذهلو شيعن فيك . انيلع لضف

 617: تفلح امم رتكا: هتسحيم كنا كققالا  !ناهج

 16 كلذ لوك كبك 27 +" اهنونض قنخب ءاكملاو تلاقف

 اذه امأو ..  كاوس ادحأ بحأ ال ىنا ملعتو ىبلق ملعت تنأو
 اذ ىذلا رطخلا تيسن له « ركنيال الضف انيلع هل ناق تاثلا

 ..# ناكملا اذه ىلا انلصو ىتح انب متهاو انذقنأ فيكو « هيف

 نوكت امناف هبحأ انأ تنك اذاف .. ىجاوزي هتدعو ىذلا تنأو

 603. و كلو ليلا ئوعذ قالا

 كتحاقو تغلب دحلا اذه ىلا » : لاقو اهمالك ةجفرع غطقف



 نذ]

 ا

 | دادشسا

 ؛ ءافجلا ةمغن هيف رت ملو اهدلاو لارئس تعمس املف ؛ ةيمس امآ

 ملعأ تنأو هاتبأ اب ىنلأستأ » : الجخ بوذت داكت ىهو تباجأ

 « 7 كلذ ببسي سانلا

 اذه نيبحت كنظأ » : اباصتغا كحضلا تصتغب وهو لاقف

 « .. 7 باشلا

 هنأل انيلع هلضف ملعأ ىننكلو « هبحأ ىنا لوقأ ال » : تلاق

 «#دعولاب ىفت الفأ « هب هاندعو اطرش طرتشا دقو .توملانم انذقنأ

 ؛ اهدلاو هحو ىف رظنت ئهو « رصتنملا ةحهلب كلذ لوقت تناكو

 عقونت تناكو « هيلع ىعرش قحب هتبلاطو بحلا رمأ تلفغأ اهنأل
 ماستبا مستني هتأر اهنكلو . حيرصلا ناعذإلا هباوج نوكي نا

 بعالب هتيحل لفسأ دنع هدب لعجو هسأر زه مث « فافختسالا

 لضف ىأو .. هللا ءاشام » : لوقي وهو « هلمانأب اهرعش فارطأ

 « 9 ةيمس أ نينعت

 7 ةفوكلا ىف نحنو لتقلا نم لجرلا اذه انذقني ملأ » : تلاق

 ىلا عرسأف كتاجن هنم بلطأو رعشلا ةلولحم هيلا جرخأ ملأ

 ىهو كلذ تلاق « نألا ئلا هيلع كلذ ركنت كارأ الو ..+ كذاقتا

 دق هتئحس اذاف « هناعذا عقوتتو امهينيع فرطب ههجو ف رظنت
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 كلذ لاق « 7 اذه امف .. كبلق تاقد عمسأ قاكو 6 راسا

 ناك دقو « اهرس عالطتسا ىف الايتحاو اهب اقفر ةضفخنم ةمغنب

 ناكو . هنع هب لقتست المع لمعت نأ ديريال هنكلو اهاضر بحب

 ديرب اهدلاو ناكو « اهفطلو ةيمس لامجب نوثدحتي ةنيدملا لهأ
 اهجاوزب حبريف ريمأ وأ لماع نم اهجوزيف لامحلا كلذب رحتي نأ
 عمطلا ىلا .اهلك عجرت ىرخأ بلاطم هل تناكو . الام وأ ابصنم

 املق ةيوطلا ةمالس عم ةرثالا بحو . ةيوطلا ثبخ عم.ةرثالا بحو
 رئاسىلع اهلضفيو هتاذ بحبل نم .رشبلا .ىف.سيل ذا  سانلاب رضي
 ' لابو .نوكت اهناف قلخلا ءوسو ةينلا ثبخ اهمححص اذاف .: سإنلا

 وأ |0000 يم دق ادب ىلابتال مساس ناي ناقل

 هضازرغأ .قيقحت. ليبس ىف: ضارعألا

 000 1 كلت ناك : اهب كيك عماطم اذ ةجفرع ناكو .

 سانلا .ماسقتاو ةفالخلا ناكرأ. د < دهعلا كلذ ىف

 دنغ ةعس. ىلا وعدن. اذه ناكف.. .تاوعدلا ددعتو. ةاعدلا, ةرثكو

 اناا اتم نلانبكلذو 2:ةضتحلا نب دنحم: ةعببن ىلإ كاذو كلما
 رمألا مسبصأف . ىرخألا دالبلا ىف نيرخآ.ةاعد. نع الضف ريبزلا نبا

 « مهريغوأ ءالؤته دحأ ىلا وعدب نا ةجفرعل رطخ اميرو « ىضوف
 عمطب نكي مل هنكلو ؛ لعفل هسفت ىلا سانلا وعدب نآ هل حيتآ ولو
 ناكو . نيبشرقلا فاحب نيرقتحم اوناكو ؛« فيقث نم وهو كلذ ىف

 نآ راتخملا دارأآ املف ؛ اضيآ نيبفقث ةديبع ىبأ نب راتخملاو جاجحلا

 أانمدق امك ةيفنحلا نب دمحم ىلا ةوعدلاب رهاظت كلملا, رثأتس



 ١ه

 تفقوف . امهاوس ناكملا ف. سيلو « تءاحف اهيلا ثعبف .. نسح

 ديري ام ىردت الو اهيبأ ىلا علطتلا عيطتست ال ىهو قفخي اهبلقو
 لغاشتت ىهو هنم برقلاب ةداسو ىلع تسلجف « اهيلا راشأف . اهنم

 ةزرط ق ةداع اهرعش رفضت :تناكو . ةليتسرملا اهلئادج كفااللا

 تنب ةنيكس ىلا ةبمش ةينيكسلا ةرطلاب ذتموي ةدملا فا
 )١( ةروصلا كلت ىلع اهرعش رفض نم لوأ اهنأل « نيسحلا

 اهلا رظنم اهدلاوو ء كلذ لغاشتت ئهزؤن. ع ةهرب ةسنب تلا

 وهو باشلا كلذب اهقلعتب اقوثو الا ددزي ملف « اهتاكرح لمأتيو
 كلذ ركذي مل هنكلو « هوجولا نم هجوب هنم برقتي نأ بحيبال
 ملف هاوسب اهجوزي نا لواح ام اريثك هنا ىلع . احيرص ةيمسل
 هنا وأ لتق وأ تام هنظ ةنيدملا نع نسح بايغ لاط املف . لبقت

 هنا ققحتو حابصلا كلذ ف هآر املف . اهريغب قلعتو اهنع ضرعأ

 . ءايرلاو ثبخلا ىلا دمع هنكلو « هللاب ذاعتساو تغب ايح لاز ام
 نم هرهظأ ام هل رهظأو هنم هاندتساو هل شبو هفطاوع ىلع بلغتف

 ىف ةيمس ىأر املف .. ةليغ هب كتفي نأ لمأ ىلع سنألاو فطللا
 ىذلا ام .. ةبرطضم ةيمس اب كارأ » : اهل لاق بارطضالا كلذ

 « 7 بارطضالا اذه ىلا كاعد

 دازف اههجو ىلا مدلا دعص دقو ةقرطم لازت ال ىهو تلاق

 « 7 ئنعت بارطضا ىأو ».: هرارمحا

 زثأ ىلع رارمحالا نم كهحو ىلع وديه اه قا ١ ا
 د دس

 سوماقلا ) ( ١
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 ..باجح ءارو نم ولو اهابا هيري نأ اهوبأ ىبأب نأ اهءاسق . ايفرح
 . اهبح ىلع لازيال هنا ىلا اهلاب نآمطاو هتآر ذا تحرف اهنكلو

 'ااكأ داز اهيبأ نم اهيلطن ءاج هنا ةيراخلا اسهتريخآ امو
 ةداسو تنثف « فوقولا عيطتست دعت ملو « اهاتنكر تكطصاو

 . بابلا قش ىلع ناتتبثم اهانيعو اهيلع تسلجو اهبناجب تناك
 اهل نذآيف اهتيؤر بلط ىلا نسح دوعي نأ وجرت تلظ اهنأ ىلع
 ىلع لوعو تثالحلا “ريغ ها كملع نأ “تشل ام اهكلو ءاهذلاو

 عارسالا ةجفرع هيلا ببح دقو « ةليللا كلت ىف ةنيدملا نم جورخلا

 00 ءاقلا دخت هيلع هحتاحلال تجعو . ءابقلا هاطعأو كلذ ف
 ؛ ةبطخلا كلت نع هاضر اهل دكأ كلذ نا ىلع .. ليخب هنا ملعت
 ةكم نم عوجرلا دعب ءاقللا برقي تللعتو اهسفن تطسبناف

 اعاعش اهانيع تراط « هعادول ةحف رع هعبتو نسح جرخ املف

 ا أر ملف. اهرضتي نع باغ نأ كتل ام هتكلو +:نيسج لأ
 مظع نم اهاتنجو تدروت دقو « هاقلتل ةفرغلا نم تجرخ اعجار

 اا لي ةحفرع اهلآر املف - اههجو قاتحلا لئالو تتابو:زثاثلا
 اهعم ثيدحلا نع لغش ىف هنا رهاظتو هسفن تضبقنا « لاحلا

 ا هراكفأ عالطتسا نع ربصت نكت ملف ؛ ىه امأ

 « هلضغ ىثختو اريثك هفاخت تناك اهنأل ابيهت مالكلا نع تكسمأ

 تلوحتف هب نظلا نسحت تناك اهنا ىلع « باعضلا هنم تساق دقو

 ىرخأ ةرجح ةجفرع لخدو « سفنلا ةضبقنم ىهو اهترجح ىلا
 نيبو هنيب رادام ىلع اهعالطا هتفي ملو « هتنبا سفن ىف ام ظحل دقو
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 لخد اذاف . هاوس اهحتفيال ةلفقم بشخ نم ةفحم اهيفو .. هريغ

 . كانه لعفب اذام تببلا لهأ ىردبالو « اهباب لفقأ ةرححلا كلت

 بابلا لفقيو جرخي مث ؛ ةعءاسلا ضعب وأ ةعاس اميف ىضقيف
 ةفحملا كلت رمأ علطتست نأ ةيمس تتكبحأ ام اريثكو .. هءارو

 نم ةفحملا نأل .. كلذ ىلا قفوت ملف « اهلخاد ىف ام ةدهاشمو
 ناك « .بابلا نسح عرق املف . هيف رصبلل ذفانم ال نيتم بشخ

 ' .  تيأر امك بابلا حتف ىف اطبأف كانه ةجفرع

 الك 1 رو اس قا وهو لخدو .بابلا متع دل

 عقوف.« اهدلاو ةرحح ىلع لطب اهتفرغ باب ف بقث نم رظنت ةيمس

 هتأر ةرم لوأ ىهو « ةرجحلا بابب هءاذح علخي وهو هيلع اهرصب

 ٍترعش ىتح هنم ققحتت دكت ملو . ءليوطلا بايغلا كلذ دعب اهيف

 عيب جنط اهنكلدب ء لسد نافع اهبلق يجو ا

 داي يدمر ةراشإ يئلذ بيهن دكر« يامل 0

 المقأو الخد نأ.دعي ةصاخبو ةفاسملا دعبل .مالكلا عمست نكت

 دوعت:و ةفرغلاكلت يناجنم عمستت ةيراج مدعت مل اهنكلو .. بابلا

 ء ثيداحألا لقت ىف ةبغر سانلا رثكأ يراوجلاو . هتعمس امب اهيلا

 رهاظنت ةيراحلا كلت تناكف .. ليبقلا اذه نم تناك اذا اميسالو

 تين كانه فقتف ءةحالا وأ ناتنيلا نم هط رت ىترتا | 0

 اهدنع نم ثيدحلا لمكتف هضعب تعمس اميرو « رودي ام عمست
 امهئس راد ام ىلع كلذب ةيمس تعلطأف « ةيمس ىلا هب دوعنو
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 "نار 1 قل

 هبايغ دعب اهتيب اهبيبح لخد دقو ؛ ةيمس نع ثيدحلا ىلا دعنلف
 مدل تناك ...اهيطاخ الو اهرب ملو هنم جرخو « تاونس عضب

 بابلا نسح عرق امنيح ىردن الو « انمدق امك ةحابلاب ةسلاج

 ىه وأ .. اهبيبح قراطلا نا اهسفن اهتثدح لهو « اهبلق قد له

 ترطضاف « ءالخلاىف اهماقم اهيلع ردك هنأل مداقلا كلذ نم ترمذت
 لازت ال اهسمفنو « فرغلا برقأ ىف ىوزنت نأ عرقلا عامس دنع

 ىف دجت مل اهنأل .. قراطلا نوكي نأ ىسع نم ةفرعمل قوتت
 اريثكو . راوجلا كلذ ىف مهبرئاز تاقد هبشي ام بابلا عرق

 مهقيدص مودقب ثلا لهأ ملعيو ؛ اهبحاص ىلع ةقدلا 5

 مداقلا ةقيقح عالطتسا ىلا ةيمس ليم نا مث .. بابلا ةعرق نم

 . بجححتلا جئاتن نم وه امناو « لوضف وأ لفطت نع نكي مل

 ناكو . هيلع عالطالا نم عّنْمُي ام ىلا علطتب امنا ناسنالاو

 ىلع ارارصا مهرثكأو مهتانب ىلع اقييضت ءءابآلا رثكأ نم ةجفرع
 نيمداقلا ىلا علطتلا نم اهعنمي نكي مل كلذ نا ىلع .. باجحلا

 باوبألا بوقث وأ ذفاونلا قوقش نم
 لاجرلا نم دحأ تيبلا ىف نكي, مل هنا حابصلا كلذ ىف قفتاو

 دحأ اهلخديال ؛ هل ةصاخ ةرحح ىف الوغشم ناكو « ةحفرع ريغ
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 ء دغلا ىلا هرفس لجؤي نأ هيلا لسوتو ناميلس هكسمأف
 ىناف كرفس نم دب نكي مل اذا » : ناميلس هل لاقف رذتعاف
 ددنع ةندملا نم تجرخ اذا. كنأل © .قدرطلا لوأآ ف ةكفقا |

 كحاصأ ىناف ىقفري تيضو اذا : هلك" لبللا“ريشت الا

 . « قرتفن مث كثيدحب دعسأ ةعاس كانه ثكمنف « قيقعلا ىلا

 40 فرورمو ىتحاار ةفو ؛ كلذ ئضرأ ال فيك 2 تتح

 67 قتلت نيآ نذا > :' نايت :

 جرخنو « ةكم ىلا ىدؤملا ةنيدملا بابب ىقتلن » : نسح لاق
 . « اغم كاته نم

 6 7 بابلا ىلا قيرطلا فرعت لهو » : ناميلسا لاق
 لابنلا توناح نم ةبرقم ىلع هناف هفرعأ معن » : نسح لاق

 « مويلا لابنلا هذه هنم تيرتشا ىذلا

 هدنع تنسن دقو» : لاقَو تعبف' « ءاسشلا ركذت لاتنلا ركف الذ

 ةدهاشمل ةصرفلا توفت نأ هيلا باهذلا تدرأ اذا فاخأو  ءابقلا

0 

 لاكفلاب "دما انقل ىلا اذه عد » : الئاق ناملس هردتئاف

 « .. ىقتلملا ىلا .. كل هظفحأو هنم ءامقلا ذخآو
 ةقوط قب لك راسف + اجَخلو هعدوو نيح 012
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 . اريثك ناميلسو نسح ابلق فلتكئا دقو « هوبأو ناميلس مهتلمج

 ناورم نب كلملا دبع ءاج املف . نسحقالخأب بجعي ناميلس ناكو
 عم نسح راس « هلاجر قرفتو هلتقو ةفوكلاب ابعصم براحو
 اهيف اماقأف ةنيدملا ىلا هوبأو ناميلس ءاجو « مدقت امك كلملا دبع

 مل « ةروصلا هذه ىلع ةنيدملا ف ناميلسو نسح ىقالت املف

 ءاقبلا بحأو هيلا فطعن اف « انسح هقيدص ىقل هنا ناميلس قدصي

 آنآ رز : هل لاقو ء-هلزتم ىلا ناميلس هاعد اينشم املك . ةعم

 لآسأ نأ ىنتاف » : لاقف « نامبلس ن5 نسح ركدتف «كاقلل

 « ؟ نآلا هلمعي ىذلا امو .. ؟ وه فيكو « كيبأ نع

 "0111 هده لماع رمع نب قراط ةمدخ ق'هنا:» : ناميلَس لاق

 « ناورم نب كلملا دبع لبق نم
 « 7 ىضر نع همدخب لهو » : نسح لاق

 مدع ترهظأ ام اريثكو « هتمدخب ايضار هارأ » : ناميلس لاق

 سمألا ىف انكو .. انيسح اولتق نيذلا موقلا ءالؤه ةمدخب ىئاضر

 مهمدخن فيكف « نيلوتقملا مدب مهبلاطنو مهيلع فويسلا درحن

 11106 هلا لحلو :.:هنع تكشف ابضار :هتتآر ىننكلو ؟ .: نآلا

 . ناميلس تبب ىلا الصو ىتح « ناريس امهو « ناملكتي اناكو

 حرفو اعم ءادغلا الوانتو كانه اثكمف « تيبلا ىف هوبأ نكي ملو

 ”دااكعاو لح نضهت: رضصعلا» ناك اًملف + .هقدضا ءاقلنأ امهتمت لك

 تنب ةنيكس تبب ىف ةيليخالا ىليل عادول باهذلا ىلا هرارطضال

 اهتيب نأل ةيمس ةدهاشم عاطتسا ول دوب هنا هسفن ىفو « نيسحلا



 « قيرطلا ةعراق ىلع نحنو عوضوملا اذه ف ضوخلا
 اذه ةبقب هيف ىضقت ناكم ىلا اعم بهذن انعذ:» : تاملف

 ء رصنلا مايأب ىنركذي هنأل ىمايأ دعسأ نم هبسحأ ىناف 4 مويلا
 دحأ هعمسي الئل همالك عطقو « ... ىف نآلا انك ناو

 نفو راسو 6 اهبف لاغلا عضو ةبعج نسح عاتباف اضهن مث

 ةقتفا رملا

 . ابصلا مايأ ذنم هفرع ؛ نسحل اقيدص اذه ناميلس ناكو

 املف . نيسحلا ةاعد ةلمج ىف ةفوكلا ىف هيبأ عم ناميلس ماقأو
 نيذلا ةلمج نم هوبأو وه ناك « هلهأ ىف ةفوكلا ىلا نيسحلا مدق

 هلهآ لتقو ءالبرك لهس ىف نيسحلا لتق املف . هترصن نع اوفلخت
 مهفلخت ىلع اومدن نيذلا نيباوتلا نم هوبأو ناميلس حبصأ « هعم

 ءاج املو .: همدب ةبلاطملل هلتق دعب اوماقو ؛ نيسحلا ةرصن نع

 ةعش ىلا نمانلا وعدب ةفوكلا ىلا ىفقثلا دبع أ نب راخلا

 . نيسحلا ةلتق اولتقف مهتلمجف نوباوتلا مضنا « ريبزلا نب هللادبع

 هاخآ رييزلا نب هللادبع لسرأو « هسفنل ةفالخلا ىف راتخملا عمط الو

 بعصم رصتتا املف # بعصم عم نسح ناكو  هتبراتخل ا 0
 ىو بعصم ىلا مهضعب زاحناف ؛ هلاجر تقرفت هلتقو راتخملا ىلع
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 « ةليللا رفسلا ىلع مزاع ىنا .. الك » : نسح لاق

 ادا لآ قاتمم ىنالارفاست ال. ال... ذل » : ناميلس لاق

 امايأ ركذتأو .. كيف ركفأ انأو تاونس عضب ىتاع تضم دقو

 تناك اهنا ولو ةديعس امابأ تناكو « اعم ةفوكلا ىف اهانبضق

 « لايعلاو برحلا ها
 | د0 كل ةديعس تناك اهنا امز الا )' * نشحن لاك

 ةلتق رش نيسحلا مامالا ةلتق متلتقو « هل متمق ىذلا رمألاب
 ةحاس ى همدب جرضم وهو دايز نب هللاديبع ةظنم ”ىسنت ال1 اتللا

 3 برحلا

 ىناف « هنايسن عيطتسأ الو هرظنم ىسأ ال » : ناميلس لاق

 ةئفولا نم .انغرف نيخ هنأل كسملا ةخئار تممش املك. هركذت"

 ةثحلا ىلع تلبقأ امف .. هتدهاشمل ترس « داز نبا لتق اولاقو

 خمضتلا ريثك ناك هنأ 0 ةيوق كسملا ةحئارد تممش ىنتح

 لتفمب ىحرف رادقمب دايز نبا لتقمب حرفأ مل ىننكلو .. كسملاب
 « 0. ::هدنب نيسحلا نمآر عطق ىذلا صربألا كلذ

 هحبق « نشوجلا ىذ نب رمش ىنعت كنظأ » : نسح لاق
 11 قلبا

 ةكرعم قف ثيحلا اذه تدار دقف .. ىنعأ وه » : نامملس لاق

 « هصرب ضايب نم هتفرع دقو « ةدرب هيلعو الونقم ىرخأ
 عيطتسن ال اننكلو .. ةنسح ىركذل اهنا » : نسح لاقف

 عيارلا ءزجلا _ ريثآألا نبا )١(
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 « اهفانصأ كشاف هللا تثع تتش اذاف'غ لاك

 » لابنلا ءاقتنا نم غارفلا دعب هيلا بهذأ انأ » : نسح لاقف

 نع لجرلا لأسو « نمثلا عفدو اهنم هيلا جانحا ام ىقتنا مث

 راسو ع لابنلا دنع ءابقلا ىسن دقو ضهنو ناكعحلا توناخ

 هتوناح نم عسوأ تؤوناح ىلا .هلصوأ ىتح همامأ ريس لاِّنلاَو

 نسح مدقتو لاكبنلا عجرف .. ةقلعم باعجو باشخأو دولج هيف
 رهظي اباش بطاخب ناكعحلا ىأرف . توناحلا باب ىلا ىهتنتا ىتح

 دارأ ةبعج ىلع همواس وهو « ةهاجولا لهأ نم هنا هسابل نم

 هنكلو .. ةمواسملا نم لجرلا غارف رظتنب نسح فقوف .. اهعايتبا

 هنا كاتو هش ورو نيفاسسا ياضلا ا هكلذ لع عقو نيح

 هلعل هتركاذ ثحتسي وهو همالك مهفتنو هلمأت, لعجف . هفرعب
 نسح ىلا باشلا تفتلا مث . ةمواسملاب لغتشم باشلاو « هركذي

 هيلا رظنلا لطي ملو هتنحس ف سرفتو تغبف « هيلع هرصب عقوف
 : روفلا ىلع نسح لاقف « ! نسح » : هيف حاصو مستبا ىتح

 املسو اقتاعتو « .. معن » : لاق « 7 ناميلس .. تنآو « معن »

 دقو « توناحلا فاحب رجح نم دعقم ىلع اسلجو اراح امالس

 مداق تنأ نبأ نم » : ناميلس لاقف « اهبحاصو باعجلا ايسن

 « 7 تمدق ىتمو « ىخأ اد

 ةنيدملا ىلا تلصو دقو « قشمد نم مداق ىنا » : نسح لاق

 7 سمألا ءانق

 6 7 انه ةماقالا ىوثت لهو » : ناميلس لاق
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 © * نشر انا ىتلإ

 ( :اهنم' نشيرملا لكضفآ: ىنا: 3. > لسحب هلاك

 هذه ى اهيربب نم نسحأ ىلع كلدأف ىعم لاعت » : مالغلا لاق

 6 ةنذدلل

0 

 ناميلس

 )اذا نم رخآلا فرطلا ىلا ىمتتا ىتح هزئأآ ىف نسح راشف

 نم لجر توناحلا ردص ىفو « ةكد همامأ توناح ىلا هب لبقأف

 نم اهضعب .. ىرمملا اهيفو لابنلاو ىسقلا هيدب نيب برثي لهأ
 مالغلا ىلا عفدف . هوحنو انقلا نم رخآلا ضعبلاو « بشخلا

 املف .. هعارذ ىلع ءابقلاو توناحلا ىلا مدقتو « هفرصو امهرد

 هسلجأو هب بحرف « ماشلا لهأنم هنا هسابل نم فرع لجرلا هآر
 بلي ذخأو « هناجب ءابقلا عضوو نسح سلجف . ةكدلا ع

 وأ نميألا حانجحلا وذو ثلثملاو عبرملا شيرلا امهيف ماهسلا

 له » : لجرلل لاق مث « اهنم هديري ام ىقتني لعجو )١( « رسيألا
 (') ©« 7 باعجلا عيبت

 ىراجو « باّتعحلا عنص نم ىه امناو .. ىالوماي الك » : لاق

 ىلع بشخلا نم وأ دلجلا نم ةبعجلاو ةنانكلا عنصي باّئعِج اذه
 0 ا ا

 ةبعج عمج باعج (5) لودلا تضارت 0
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 امتلم قاوسألا ىف رمي نأ قيلي ال ةهاجولا ىوذ نم كلثم
 كلذ لاق « كماقمب قيلي ءابق كل مدقأ نأ ىل حمساف .. ةءابعب
 ىف قلعملا رضخألا ءابقلا رضحأ » : لاقف مالغ هءاحف « قفصو

 . « ةرجحلا

 هعفدو ةجفرع هلوانتف « فوص نم ءابق هيدي ىلعو مالغلا داعف
 ىلع جراخ تنأو هسبلاف ءابقلا اذه كيلا » : هل لاقو « هيلا

 «-دربلا رش" كف ةتاق.< ءاسحلا اذه قف تلا

 ؛ هيلا ةجاح ىريال وهو هلضف ىلع ىنثأو ءابقلا نسح لوانتف
 ىو هيف ةقث دادزا دقو هذخأف .. هدرب نأ ةقايللا نم رب مل هنكلو
 ضهنف ؛ فارصنالا ىلا الم هتاكرح ىف ظحلو .هدضق 0
 قش دقو 2 رادلا كلت ق لازال هلقو جرخو هعدوو هدد لّكقف

 هسفن للع هنكلو . هتبيبح بطاخي مل وهو اهنم جرخب نأ هيلع
 عاتبيل قوسلا ىلا اون راسو « ةكم نم هعوجر دعب ءاقللا ةعاس

 نكي مل هنكلو « قيرطلا ءانثأ يف عافدلل ادادعتسا لابنلا ضعب

 ةهق هبأر قلع نابثلا ثر امالغ ارق .. لابتلا نوع نا
 ؛ ةنيدملا لهأ نهم رقحأ ىهو . اهيف هعضيو )١( رمتلا ىون ظقتلب
 . هوحن وأ دوقولل ىونلا طاقتلاب لغتشي مهدنع سانلا رقفأ ناف

 : لاقف . « ىالوماي كيبل » : لاقف « مالغ اب » : نسح هادانف

 « + راوجلا اذه ىف.لابنلا ىرس الجر فرعت الآ » : نسح

 ةشيرملا لابنلا ديرت له .. نيريثك فرعأ » : مالغلا لاق
 ع

 وأ

 ىناغألا )١(
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 607 نتي اب ةكم ىلإ يشل

 امبرو « لجاعلا بيرقلا ىف اهيلا قلطنم ىنا » : نسح لاق
 . « ةليللا تجرخ

 كبياهذ هلام تاك 6 اناا قىدلا ها ادنعهو » : ةحفرع لاق

 « كترهاصمب فرشتتو كب حرفنف « كجاوز نمز برقي
 ةجفرعىنيعف ودبي ناك الل نطفي ملو .. هعمس امب نسح ةرسف

 00000 اكللذ دع الو ..ردعلاو ثخلا لقالد نم هتاكرح قد
 قف ا نسسنلا زيكو ةشلا: قدصو بلقلا-ةمالنس ىه امناو ؛ نسح

 ىدب نيب تأب مل انسح ناف كلذ ىلع دزو . بيطلا ريغ ناسنالا

 وه ام الا هنم بلطي ملو ؛ نسحلا ءازحلا بحوتسي ام الا ةحفرع

 « هبلط ةباجا ىف ددرتي ةجفرع نأ هلاب ىف رطخي ملف . هل قح
 « ةليللا ةنيدملا نم جرخأ نأ ىرأ » : لاقف ريسملا ةعرسب عنتقاف

 « ؟ جرخت باب ىأ نمو ..# قيرطلا فرعت لهو » : ةجفرع لاق
 ىلع لطملا بابلا نم جراخ ىنا « ىالوماب معن » : نسح لاق

 ظ . « ءابثق
 بابلا نمو بورغلا ىدل كجورخ لعجا » : ةجفرع لاق

 0 اتالط ةفاكأ ىتنكلو تن اكلسم لهسإأ هتاق.ء ةكم ىلا ىدؤملا

 فلانا ةطبخلا تنحتا ]هن لئلا
 0( 6 وحلا درت اذا اهع فتلا ةءاع ىئدتغا» : نسح لآق

 : هدصقم ذيفنتل ليسىلا ىدتها هنآك و مستبي وهو ةجفرع لاق

 ناك نمو « ةءابعب فتلم تنأو ةنيدملا نم جرخت نأ ىرأ ال »
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 نب دلاخ نم ةمهمب ءاج امنا هنا نسح هربخأف « ةنيدملا ىلإ همودق

 ققحأ نأ ىل نئي ملأ » : لاق مث . ريبزلا نب هللا دبع ىلا ديزي

 « 7 ماوعأ ذنم اهب ىسفن تدعو ىتلا ىتينمأ

 « 7 ىنب اب ىه امو » : ةحفرع لاق

 « .. ىتننطخ ةبمس ىه.» : نيك الا“
 لوقت كدكلو .ه:كتداذر) عوطو كتنيراج ىه » : ةحفرع لاق

 امآو . كل ىه تناك كتمهم نم تدع ىتمف ةكم ىلا بهاذ كنا

 .. كمودقب اهتربخأ تداعىتمو تبهذ دقو « انه تسيل اهنافذآلا

 تدع ىتمو كتنهم ىف نآلا نهذاق © كامل رس اهنأآ كيا
 « كل ىه نوكتو دقعلا دقعسسف

 كا

 فوصلا ءابقلا

 هنكلو « لزنملا ف ةيمس دوجو ةجحفرع راكتال نسح بجعف
 ناك هنا ىلع . ةسلخ ولو اهآر هنا هللا ركشو ارذع هل سمّتَلا

 حملي وأ ةيمس تاوطخ عمسي نأ عقوتن ةجفرع بطاخب وهو
 ضعب الا ىري نكي ملف « اهمالك عمسي وأ ةرام ىهو اهبوث فرط
 لزنملا تاجا شعب ءاضقل وادلاب نر 0

 نيب ناتشو + هناش ىف ركش لكو + ةظحل امهنالكا اا

 ىلع تمزع ىتمو » : لاقف « مالكلا ىلا ةجفرع داع مث . نيركفلا
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 ةحفرع امآو . هب بحريو هفرعي نأ عقوتي وهو هل شهف « هتبيطخ
 نسح ىأر املف . هلهاجتب وهو نسح هجو ىلا رظني ةهرب ثبلف

 . بارغتسا وأ ةتغبىلع لدب امب ههجو ريغتن ملو ةيحتلا ةفرجع درف

 « .. هامع اب ىنفرعت مل كنظأ » : نسح

 حمالم هتنحس ىف ودبت نأ ريغب « مستبا همالك ةحفرع عمس املف

 : لوقيو هب بحريو هلّبقي لعجو هيلع هسفنب ىقلأو « ماستبالا
 هديب هكسمأو « 7 تيتأ نيأ نم ؛ نسح اي ىنب اي كب الهأ »
 نيناتساف يضرك اولا ةفرغ ىلا اوت راسو « رادلا ىلا هب لخدو

 نم دوعي نأ ةفاخم اظيغ زيمتب ناك نأ دعب باحرتلا كلذب نسح
 ببس نعو هلاح نع لاوئسلاب ةحفرع هردتباو . نينح ىفخب هترفس
 نع نسح رذتعاف . ماعط ىلا ةجاح ىف ناك اذا امع هلأسو « هبايغ

 ةحفرع لعجف .. ةايقلل ةنيدملاىلا همودق نع هربخأ هنكلو : ماعطلا

 بفقاريو هبطاخب ناكو . ةيمسل هقوش ةدش ىلع هعلطأو هبلق هل

 افاطعنا الا هيف دحي ملف ؛ ناحهتسا وأ ناسحتسا نم هيلع ودبي ام

 رداد تلاز ام اهناو © ريخد ةسئم نا ةحفرع هلاق امم اباحرتو

 . ةحارتسالا دعب ام ىلا كلذ لجأ هنظف « اهثعدب ملف هارتل

 0 ا افرك ىتح ةفلتخم نوئيش قف ثددحلا" ىق اقزنتساو



 هاك ا ا ل لا

 سوي

 نم هنهذ ىف مسر امع تريغت اهنأ ىأر هنا عم ةيمس اهنا

 « ةتغب هلوخد ىلع مدنف هتبحاص ىلع هلد هبلق نكلو ؛ اهتروص

 قوشلا نكلو . ناذئتسا نيب لخسي و؟ اهيلآ رظني نأ 0
 نيلماع نيب حبصأو .. قفخي هبلقو اتوهبم فقوف « هتريصب ىمعأ
 ءاهتؤر نم هسفن عبشي نأ ىلا هعفدد قوشلا : نيدانقملا

 بابلا عرقو عوجرلا ىلا هوعدب ءايحلاو
 0ر10 لجختف هيلع اهنرظن مقيركا فاو ءاصلا وب

 دا فقو ىتح رقهقتف .. مدنيف ةأجفلا رثأ نم ءوس اهباصأ

 رظتني ثبلو « هتخوخ ىف ةقلعم تناك ديدحلا نم ةقلحب هعرقو
 ىف وهو  عمسف . هلابقتسال ىتأي نم وأ لوخدلل هوعدب نم

 ىدحاىلا ىشمت ةيمسزأ كردأف « ةحابلاف ىثم ةكرح # راظنتتالا

 ء دحأ هتأب ملف ةدم افقاو وه لظو . قراطلا نع ىراوتتل فرغلا

 :.لحر مادقأ عقو عمس ةهينه دعبو . ثالثو ىنثم عرقلا داعأف

 فيحن .« ةماقلا ريصق © هرمع:نم نيسمخلا وحن ف لجو هءاجن مل
 ةيحللا رعش طمشأ « هلضع ةفخل همظعب قصتلي هدلج داكي مسجلا
 فنلا فرطم .هيفتك ىلعو 43 ةريغص ةمامع هسأر ىلعو « هفيفخ

 ةزراب ةلثك هفنأو « ناتمكا هشنجوو « ناترفح هيدخ نأكو « هب

 ةسارفلا نسح داجأ ولو . ناترئاغ نانبع هلو ؛ ههحو فصتنم ىف

 لهأ نم هنا هيف هرظن تيبثت مدعو هنافجأ جالتخا نم هل ادبل

 ..ثبخلاو ءامرلا

 دلاو ةجفرع هنا فرع ؛ لجرلا ىلع نسح رظن عقو املف
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 ردقلا هب ىتأب دق امب هسفن للعف .. قارفلا دعب ىكاشتلا نوبحملا

 لزانملا ءارو نم تلطأ دق سمشلاو جرخو « صرفلا حناوس نم

 دحأ ىلا تفتلي ال وهو ؛ قرطلا ىف نوئيجيو نوبهذي سانلاو
 ىتح ليوطلا بايغلا دعب ءاقللا كلذ رمآ نم هرطاخ ق برطضا امل

 ىق رقتستو .داعملا لوطل هنهذ نم بهذت تداك ةيمس ةروص نا

 000 0 اهي تناك ناو اهترونض ريغ ىرخآ ةروضض اهناكم

 هذقتأ موي هبارطضا ةعاس هتروص الا ركذب نكي ملف ؛ ةجفرع
 ةخوكلا فى لتقلا نم

 كس

 ةحفرع

 فرشأ ىتح سجاوهلا راحب ىف قراغ وهو ايشام نسح لظو

 ء نيسحلا تنب ةئيكس تيب نم برقلاب وهو ؛ ةجفرع تيد ىلع
 "00 | اذلا تان: ىلا لضوو .::ةميق لقأو ةتم قضأ ةتكلو

 ةحاب ىلع لطأف ؛ ملكتي ملو بابلا عرقي ملو لخدف ؛ احوتفم
 ىأر ةميظع ةلخن ةحابلا ناوج دحأ فو .. فرغ ثالث اهب طيحت
 دقو 6 ناقث اهسأر ىلع سيلو هاز رمحأ ءادر اهيلع ةاتف اهناحب

 رادلا بناج ىلا اههجوو اهيلا اهرهظ تدنسأو ةلخنلا مامأ تسلج

 اهنم نسح رب ملو . بابلا نم لخادلا ىلع أهرصب عقب ال ثيحب
 ؛ اهيلع هرصب عقو نيحو . اهمفو اهنيعنم ابناجو اههجو ةحفص الا
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 000031” اهيقرا ليبس نم لعو » : نسج لاق
 . 2 كضان اف

 نم نوهأ ىتلع نكي مل » : تلاق مث « ةهينه ةزع تقرطأف

 تسلانم اهجورخب نذأب ال « اهب نينض اهدلاو نا الول كتاضرم

 « ةسلخ ءىحت امناق ىنتءاج ىه !ذاو « بابسألا نم بس ىأل

 تءاج اهنا فرع اذا امأ . انامحأ ىلا اهتيحمب اهدلاو نذأ اميرو

 000 فاذا و ايلا ءانمآ امنرو .. بضغب هنأخاتنأ هذيرت امل لل
 ىنيذؤي مل اذاف « ةنيدملا هذه ريمأ ىدل ذوفن وذ لجرلاو ىنْدْؤ

 « ىشيع اهب ردكي امهت ىنمهتاو ىب ىثو اسأر

 لوحت ىتلات ابقعلاب نقيأ دقو « هرمأ ىف ركفي ةدم نسح ثبلف
 ىلع .. ريسع لك لهستسا هقوش ةدشل هنكلو « ةيمس ءىحم نود

 ربصف © اهمادقتساب ةزع ىلع حاحلإلل اليبس ىري دعي مل هلا
 دهعي وهو ؛ اهدلاو ةرايزا بهذي ىتح دغلا حابص ىلا هسفن
 ةزع عدوف ضهن كلذ ىلع لوع املف ؛ هب ىضرلاو هل ليملا هيف
 ةمالسلاب هل تعدو هنتكادف « ةجفرع تسب ىلع اهنم لدتساو

 هتيب ىلا جرخو اهرذعف « هسامتلا اهضفر نع ترذتعاو

 مث ريما لبق قافآو « رمجلا لثم ىلع ةليللا كلت نسح تابو

 ؛هلققفخو هماسه دتشا دقو ةحفرع تبب ىلا باهذلل بهأتي دخأ

 نيب اد لطلب ال هنا: هيلع قعشو اهئاقل ىف ركمي لعجو
 ا ل 19 اهل هاوكش ثب ىلع ردن الو ء اهدلاو ىدع



 لف

 اهتيأر املف « ىرصب ىلع اهرصب عقوف اهيفتكى لعل ولحم اهرعشو
 اهدلاو ذاقنال ىندجنتست اهتعمسو « ةبيجع تازه اهل ىبلق زتها

 هتلصوأو هتصلخو « هنع مهتدعبأف لاجرلا ف تحصف . لتقلا نم

 . ىتافاكم ىلع ردقبال هنا لاقو ىنركشو ىدب لّبقف « هنمأم ىلا
 : لاقف « هذه كتنبا ىنجوزت نأ الا كنم ةأفاكم سمتلآ ال تلقف

 ةَكندمللا ىتآ نأ ىلع اندصاوتف . 6© كبدي نين ةيراك نب

 تثعبو « ةفوكلا نم امهتحرخأف هتاحن رمأ تممتأو .. اهجوزتآو

 ةريثك رومأب تلغشو كانه انأ تيقبو انه ىلا امهقفاري نم امهعم

 . « مويلا الا ءىجملا عطتسأ ملف .. اهركذل لحم آل
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 املف .. ثيدحلا ةيقب عامسل قوشنت ةزعو ملكتي نسح ناكو

 6 7.. نسح كلعلأ » : ةلئاق همالك تعطق ؛ دحلا اذه ىلا لصو

 « 7 كلذ تفرع فيكو .. معن » : نسح لاق

 اهناذ « ةاتفلاهذهب كئنهأو كرّكشأ .. اهنم هتفرع» : ةزكع تلاق

 . ىريغ اهبلق تانونكم فرعي دحأ سيلو ةنيدملا تايتف ةنيز
 ىلع تنثآو كلاصخ ىلع ىنتعلطأو ارس ىل كمسا تركذ املاطلو
 اذه ىف انتئتح ولو « كدو ىلع لازت ال اهنأ اقثاو نكو . كلاضفأ

 « انه اهتدجول ءاسملا

 فسوي نب جاجحلا ب ؟



 ا

 لتتقف . نآلا مرحلاب ذئاللا ريبزلا نب هللا دبع ةعيابمب رهاظتو
 لهأ مهو « نيباوتلا ةدعاسمب مهعيمج نيسحلا ةلتق راتخملا

 لتتق املف .. هترصن نع اوكسمأو نيسحلا اوناخ ننذلا ةفوكلا

 « .. همدب نوبلاطب اوماقو اومدن

 وعدد ناك اذه راتخملا نكلو « كلذ ركذأ معن 2 2 هده تناك

 000١ هنأ نم نيحلا ىحأ ةيفنحلا نب. دْمح ةعيب ىلا. مانلا
 « ريبزلا نب هللا دبعل

 هللا دبع نأل حلفي مل هنكلو .. كلذ ىنعأ معن » : نسح لاق

 ةوعدلاب رهاظتو هسفنل رمألا ىف عمط هبورح ىف زاف املف ؛ رمألا

 كلذ نم ءىشب هفلكي مل ادمحم نا كشأ الو . ةيفنخلا نب دمحمل

 « اهب ىضريال ءايشأ دمحمل معز هنأل
 2 ىلغى سرك هنا معز ىذلا ئمركلا يضم كنطأ » : ةزع تلاق

 )١( «هملكيو هل رهظي ليربج نا معزيو هبورحف هعم هلمحي راصو
 هللا دبع نأل حلفي مل هنكلو « كلذ ىنعأ معن » : نسح لاق

 دنج هعمو ابعصم هيلا ثعب « راتخملا هلعف امي عمس امل ريبزلا نبا
 ا انآ و « ةفوكلا دحسم ى هذب اورمسو هولتقو ةوبزاحفق

 4 رشنلا انل مت نأ دعت ةكرعملا موي ىفق .. ٍبعصم لاجر ةلمج

 ةيمس دلاو ةجفرع تيقل مث « ابهنو التق راتخملا لاجر ىف انعمأ
 مث « هلتقب اومه دقو انلاجر ضعب ىدب نيب ضرألا ىلع احبرط
 ءابخلا نم تجرخ دق ( دهنتو كلذ لاق ) هتنبا ةيمس تيآر
 ا

 عيارلا ءزجلا ب ريثآلا نبا )0١
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 لئالد ههجو ىو « ةقلخلا نسح ةماقلا :ليوط نسسح ناكو

 لسقأ املف . ةدحو ءاكذ نادقتت' هانيعو « ةدوملا قدصو ةءورملا

 نم هتدوعت ال هروضح نجهتست ملو « ةشاب هتلبقتسا ةزع ىلع
 . دالبلا ركاس نم اهيلع نماتلا دوقو ©

 ىف كيلا مداق ىنا » : لاق مث « هتراسج نع نسح ردتعاف

 « كاوس ىبرك جرفي نم ىل سيلو « مونلا ىنمرحو ىنقلقأ رمآ

 « ..-كل ادم ءام.:نلق' زر : ةزغ م

 فرعأ الب عتكلو ء ةنيدملا لهأ نم ةأتف بحأ ىنا 10 نسح لاق

 « 7 رخآ دلب ىلا ترفاس مأ انه ةميقم ىه لبه ىردأ الو اهلزنم

 « ..2 9 اهمشا امو » :ةرغ لاا

 ١  2 0ىفقثلا ةجفرع تشب ةيسيس اهسا «
 ى سرفتت تلعجو « مسالا كلذ اهعامس دنع ةزع تتهبف

 ؛ اهتفرع نيأ نم » : تلاقو « هتقيقح علطتست اهنأك ههجو

 « ..8:7 ةنيدملا نع دب تناو اهتلحلا فنا

 لهو: .:+ ةنتدملا ىف. نه .نله...الوأ ىل ىلوق زرت : ند ا

 <«... ؟ اديح ا(عفادد

 ءءانه ةنئيقم ىهو ىست هفرعأ امك اتهفرعا» : فا

 «.:6 * اهفرغت نوآ نم :ىل لقف .. ءانسملا اذه ف ىدعا

 اوراس نيذلا ريبزلا نب بعصم لاجر نما ىنا » :. نسح لاق

 لتق دعبو.. ىفقثلا ديبغ نب راتخملا ةبراحمل قارعلا ىلا هعم

 2 ةراثث دخألا ىلا-نسانلا وعدب ماق دق اذه راتخملا"ناك فلا
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 اذ راكف + هئاضق ىلا هنلق“ نحن زطاو ةنيدملا ىقا'ننسحت ناكو
 ىف ةنيدملا ىلا الصو ىتح ىليل عم عرسأف ..ريسملل رخآ اعفاد

 هيف ثكمب لزنم ىلا وه جرعف « انمدق امك مويلا كلذ ءاسم

 . دوعن امير

 بهذي 0 مداخلا ترمأ ٌةَْدِع لزنم نم تداغ املف- ام

 م كانه ىلا هيفاوت نا ىلع-نيسحلا تنب ةئيكنس لؤنم ىلا لامحلا

 اراكلا نم رحآ ىلع اهراظنتا فق. ةتيقلف ... نيسحت ةلباقلا تراسو

 ىلا رفاسي نأ هيلا تزعوأو « ةزع نيبو اهنيب راد امب هتربخأف
 قيفوتلاب هل تعدو « اهلجأ نم ءاج ىتلا ةمهملا ىف ةكم

 تع

 نكس

 : دجولا نم هبلق ىف دقت امل داع « هسفن. ىلا نسح الخ املق

 ىه توملا نم اهذقتأو « ماوعأ ذنم اهفرع ةاتف بحب ناكو
 دقو © ديبتع نب راتخملا مهتبراحم ءانثأ ىف قارعلا ىف اهدلاوو

 ال هنكلو « ةنيدملا ىف ميقت اهنا ملعي وهو بحلا ىلع اهدهاع

 نأ نم اريخ ربي ملف « اليوط اهرمأ ىف ركفف .. اهلزنم فرعب
 ىلا اوت راسف . اهئاسنب ةنيدملا ءاسن ربخأ اهناف ةزع علطتسي

 : اهدنع نم سيوط جرخ دقو ةسلاج لازت ال تناكو ةزع

 2 لللا :رخاوآ :قء اهنلا هوروضخ كو رعتيداف
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 مث « هتحدتماف ماعلا كلذ ىف ناورم نب كلملا دبع ىلع تدفو دق

 اهفاصوأ ةفرعمو ةلمر نع ثحبلا يف اهيلا دهعف دلاخ ىلا تراس

 ةلمجف ناك « نسح همسا هتصاخ نم اباش اهعم ثعبو . ةزع نم

 دعب ماشلاىلاقارعلانم هتدوعدنعزاورمنب كلملا دبع عم ءاج نم

 ريبزلا نب هللادبع ةطلسنم قارعلا جورخو ريبزلانب بعصم لتقم
 ىلا نيعادلا هلوقب نيلئاقلا بعصم لاجر ةلمج ف نسح ناكو

 ديبع نب راتخملا هلاتق ىف هعم براحو « قارعلا ىف هيخأ ةوعد

 قارعلا صلخو راتخملا لتق ىتح انسح ءالب ىلبأف ىفقثلا
 هنع نسح عفاد « بعصم برحل كلملا دبع ءاج املف : بعصمل

 ىلا هقفارو كلملا دبع رسأ ىف وه عقوو « هوبأ لتق ىتح هدهج

 ناكو « هتئاطب نم هلعجو دلاخ هنحأف « ادلاخ كانه ىقلف . ماشلا

 ىلوت هنأل ناورم نب كلملا دبع ىلع هسفن ىف امب هل حوسو هب قّثي
 « ةيواعم نب ديزي ةفيلخلا نبا هنأل « اهب قحأ وهو هنود ةفالخلا

 :. اهركذ ئتآيس ةناكح كلملا تبع ةدلاوو هتدلا)و 07

 املف .. اهتبطخ بحأو رييزلا تنب ةلمرب عمس دق دلاخ ناكو

 مهفتست نأب اهفلكف « اهرت مل اهنا تلاقف اهنع اهلأس ىليل هتءاج
 ريبزلا نب هللا دبع اهيخأ ىلا بتكو « ةنيدملا ىف ءالبملا ةزع اهنع

 هاصوأو ىليل عم هلسرأو نسح ىلا تاتكلا ملسو .. هنم اهبطخب

 ىلا باتكلا عفديو بهذي نأ ةكم ىلا باهذلاب ىليل هترمأ اذا

 بحي نسح ناكو . هعانقا ىف هدهج لذسو « ريدزلا نب هللا دبع

 .هتبغر قيقحتل هعسو ىف ام لذبب نأ ىلع مزعف ؛ اديدش ابح ادلاخ
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 .. ديزي نب دلاخ هنا .. هتفرع دق » : ةلئاق اهمالك ةزع تعطقف

 0 وه .سبلا

 ( .. 7 كلوق امف « هنيعب وه » : ىليل تلاق

 رهألا كرس |0039 تت ناديه ها

 ادع نم ىهو ةلمر ةبطخ دلاخل غوس ىذلا ببسلا تملعو

 . ايومأ وه ناك ناو ةيمأ ىنب
 هذهو 1١ ةمنك اف 6 رمألا *نس :تمهف دقو امأ > : ىليل.تلاق

 ىلا اهدب تدمو كلذ تلاف , كبلا اهب ثعب دلاخ نم ةبده

 ةزع هتلوانتف . اهيلا هتعفد ؤلوللا نم ادقع تجرخأو « اهمك

 ال هلطخ ىلع تمرع له » .: تلاقو « اهلضف ىلع تنآآ

 . هل اهيطخم نمو

 11 ءاركأب كل خرجا نأ ىل سل >: نابل ل١
 « رهظيف هدعوم ىتأب ىتح ةتركذ ام نامتك كيلا بفطأ ىننكلو

 ىرقو اسفن ىبيط .. ةقيمع  رثب ىدنع رسلل » : ةزع تلاقف

 .._ ©« انيع

 ..اهدنع ءاقلل اهتعدو ةزع اهتكسمأف « مايقلل ىليل تزفحت مث

 اال نم اهل دبدالو ء ناعم قا اعرظتم اصخنش قا ترد

 ىف سيوط تيقلف تجرخف « اهتعاطاف .. هليجأت نسحب ال رمأل
 تقلطناو هتعدوف ناتسللا

 1 ا ةرعاش ةيليخالا ىليل تناكو

 تناكو . ةزئاجلاو ةياعرلا مهنم لاثتو مهحدمت ءارمألاو كولملا



 اذ

 قيضلا دشأ ىف مهنظأو ؛ كانه هعم ىه معن » : ةزع تلاق

 «مهرمأآ هيلا لوي ام ىردن الو « مهداز لق دقو ؛ راصحلا نم

 رظنتو اهنذأ ءارو كحت تلعج مث © ترمذتو ىليل تففأتف

 .. ملكتت ال ىهو هشوقن ىف سرفتت اهناك اهيدب نيب طاسبلا ىلا
 ىرطاخ تقلقأ دقف ؛« كسفن ىف ام ةيخأ اب ىلوق » : ةزع تلاقف

 ©2113 2 ”اهيخآو ةلمز: نم هنديرت ئذلا ام. كنك

 ىو كوما رك] نم .انيمآ نإ كتع ىقفحادال د: ىليلا كت

 ددرب هنأل امهلاوحأ عالطتساو ةلمر نع :ثحسلل ىنئدتتا ةرمأ

 اهترشاع كنأل كاوس اهلامج ىل فصي نم دجأ ملف « اهتبطخ

 « ... ؟ نيلوقت اذامك-.. اهتقات

 ءاتسلا :نسحأ نم ةلمز نا. ةريبخ: ىلع تعقؤ »> : ةّزعاتلاق

 ىلع ةيمأ ىنب نم ريمأ مادقال بجعأ ىننكلو . ةباردو القعو الخ

 «.. نيملعت امك اهيخأ نيبو نيدومألا نيب ةمئاق برحلاو « اهتبطخ

 « هيلع تنمتْؤا رسب تحب دق نوكأف ءامسألاب حرصأ

 لهأ رارسأ عدوتسم ىناف « كلذ نم ىقاخت ال » : ةزع تلاق

 6 .:. ةنيلوقت ام نامتك قلغ كدهاعأ ىناو .. ةئدلل

 ءارمأ نسحأ .اهتبطخ ىعب .ىئددلاب نيمألا ناد» < نللاتل

 ملعب صاخ علو هلو ؛ ةضراعو ةحاصفو ارعشو املع ةيمأ ىنب
 )١( « .. ةفيلخ ديفحو ةفيلخ نبا وهو « ءايميكلا

 قمع ”لسداسلا رجلا 3 «ضافالا |
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 6١7 ةرضاح نمو .: ؟ رضاحم وه :له:» + ئليل تلاق

 سانلا وعدن, نيمرحلا ىف ماقأ هنا ؛ ىملعاف الآ » : ةزع تلاق

 . ه٠ ةنس ديزي هنبا ةفالخلا ىلوتو ةبواعم وت ذنم هسفن ىلا

 ركن نآلا وهو « ديزي تومو نيسحلا لتقم دعب الا هرمأ وقي ملو
 « قشمدب ةيمأ ىنب ةفيلخ ناورم نب كلملا دبع ىلع ةفالخلا

 زاححلا لهأ نا" اضأ ملعأو كلج ملعأ ىلا لعل تلات

 « مهتعيب ىلا هدرو هلاتق نوونب نيبومألا ناو هوعباب
 ىفقثلا فسوب نب جاجحلا مودقب ىعمست ملأ 1 رع كلا

 « 7 ةكم ىف هللا دنع لاتقل كلملا دبع رمأب زاخحلا نم

 000 لسه كلذ ؟نم انسن تحمس ىننظأ 72: ىلبل تلاق

 . « ماشلا نم

 هشطب ةدش نيعمست تناو جاجحلا ءاج دقو » : ةزع تلاق

 "2 ةلع قيضو ةكم ق رييرلا نب هللا ديع/رصاخو 6 هدادشساو

 كلملا دنع لبق نم نآلا انلماعو « هناطلس نم ةنيدملا تجرخ دقو

 .. 6« ناورما نبا

 00 1 15 اينلع[رل ا ظاخا ناك: تضمدخو' ليلا تقؤطأف
 تار ري اهل تلاقف.« كلذ ةزع تكردأف « هلوقب مهن تناك

 6 0 تكنشن“ فا ام نلاؤك 2 هتفاع

 « ريبزلا تنب ةلمرب قلعنت ةمهم ىف ةنيدملا تئج » : ىليا تلاق
 له .. اهنع لاوتسلا نم ضرغلا نود لوحب اهيخأ لاح نكلو
 .ء ع6 دي ةكما ات هع 06
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 « ىرقلا ىداوب كيلعف كلذ كقاش اذا » : ىليل هل :تلاقف

 « لاثمألا مهتفعب برضت نيذلا ةرذع ونب هيفو مكنم برق هلا

 « امهريغو ةزع ريثكو ةنيشب ليمج مهيفو
 .. كلذ ىلع اباوج ءانغلا ىلا عوجرلاب تفتكاو ةزع تكحضف

 تلدبتسا مث . سيوط برطو ىليل تبرطف « فدلا ىلا تداعف

 ثيدح دوعلا ناكو « ةيحش اناحلأ هيلع تفزعف دوعلاب فدلا

 مالسالا دعب سرفلا نع هوذخأ مهنأل ذئمويب برعلا دنع دهعلا

 اهناك ؛لمأتلا: ف .قرحتستو. قزرطت.:ءاتعلا ءانثأ ىءليلالا

 : ىليل تلاق اهئانغ نم ةرع تغرق املف ء لاب ىذ رمآ 3 +

 هب حوبأ نأ بحأ رمأ ىدنعو « كئانغب ةزع اب انتيرطأ دقل »
 « : ةولخب ل نيحمس ليت 0
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 ريبزلا تنب ةلمر

 . هءارو بابلا قلغأو « اعرسم جرخ اهمالك سيوط عمس املف

 « اهناجب تسلجو ةزع"نم تند ىتح ىليل تيرتقا ءاإ 0
 ةلمر نيفرعت له » : اسمه نوكب نا برش توصب اهل تلاقو

 :.. 64 95 سلا 0

 ريبزلا نب هللا دبع تخأ ىهو اهفرعأ ال فيك » : ةزع تلاق
 «.:., نآلا ةبعكلا ىف رصاحم وهو < نيمرجلا 00



 ل

 تدارأ اهنكلو ©« لق نم ةصقلا هذه تعمس دق ةزع تناكو

 ال16  ايمادرح نم ىلتيل تغرف املف : سوطل اهعمست نأ

 كلذ الولو « هريغ الو اذه كثيدح لهجأ نكأ مل ىنا » : ةزع

 0000 اللد <ىلا امهب تثعب نيذللا نيتيبلا "نم كتفرع ام
 ا 000 | هلاق» نيتيبلا كنبذ كلوق بيس ىل. تركذ الا: هللبف
 « ندملا ىف ناردنت ةفعو ةفنا ىلع

 حلاو ةفعلا نا ةزع ان ىملعاف .. تقدص » : ىليل تلاق

 ىداو .لهأ ةرذع ونو « ةيدالا لهأ ىق نانوكت امنا رهاطلا

 5 نكلو . امهب نوروهثم ةنيذملا هذه نم ةبرقم ىلع: ىرقلا
 ناك ةبوت نا كل تلق . مهيف ابلاغ ناك ناو « مهيلع روصقم ريغ
 ىنكلو .. ةبر ىلا وعدي ام هنم عمسأ ملو « هبحأو ىنبحب

 ..تننظ ةملك ىل لاقف « جوزتو تجوزت نأ دعب ةرم هب تعمتجا

 : هل تلقف رمألا ضعبل اهيف عضخ دق هنا

 اهب حبت الا هل : اضل : ةحاخبا "ىذا

 ليبس تييح ام امهيلا سيلف
 هناوخمت نادك مخ ال -هتحاكسا لا

 ليلخو بحاص 000 تنأو
 ا 1 عمسأ دعأ ملو

 هنخأ اه >> لاق مث « نر يل

 ىنكلو ةولح ةوادبلا نا هللاو « ةنيدملا ىثنخم ةفعب ةفعلا هذه

 . اهنحا ا



"1 

 ىننيلأشت. كارأب لازأ ال.ىنا 2 ةزغ اي ءانغلا:اذه ام,» : تلإقو

 6000 ةبوت ىك نت بسلا

 اذه ةقالع امو » : لوقت ىهو تلهاحتو ةزع تكحضف

 « 7 كيف هلاق ىذلا وه ةبوت نا نظأ .. 7 كب رعشلا

 نيديرت تلز ام كبسحأو « نيلهاجتت كارأ » : ىنيل تلاق
 :ىنلوكي هركذناكناو كيلع هثصقأ انأ اهف ..ةبوت عم ىثيدح عامس
 رضحلا تاداع ريغ ودبلا رشاعم .نحن انتاداع نا ةيخأ اب ىملعا

 . اهجوزت ةاتف بحأ اذا مكنم لجرلا ناف « مكلاثمأ ندملا لهأ
 لهآ فرع اذاف نحن امأو . بح ىلع جاوزلا نوكي ام نسحآو

 ةبوت عم ىل عقو ام اذهو « اهنم هوعنم هبحتو اهبحب اياش نأ ةاتفلا

 نآ ضفرق ىبآ ىلا ىنبطخف «.رعثلا < لوقو ىنصب نإ
 .نآلا ىلا ىجوز وه علدألا ىنب نم لجرب ىنجوزو « هب ىنجوزي
 ى هب اوصبرتو ةبوت مد اورده مهنكلو : كلذب اوفتكي ملو
 تنكو . هلتقب اومه ىنءاج اذا ىتح هيف ىناقلب ناك ىذلا عضوملا

 ىف تركفف . انتداعىلع هنم بجتحأو عقربتأ كلذ لبق ىنءاج اذا

 نم اريخ رأ ملف « نورعشيال ثيحب مهردغزم اهب هرذحأ ةقيرط
 « ةرفاس هلا تجرخمويلا كلذفق ىنءاج املف ..هعم ىتداع ريغأنأ

 ملعو تدرأ امل نطف لاحلا كلت ىلعىنآر املف .هقيرطف تسلجو

 : اهعلطمىتلا هتديصق كلذف مظنو « احنف هسرف ضكرف « ةديكملا

 اهريرم رمتساو اهاون تطشو  اهروزت ال اهراد ىليلب كتآت

 « ةليوط ىهو « امهتينغ ناذللا ناتيملا اهنمو
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 ةبوتو ىليل

 :. تلاقف + اهب ثبعلا ىلا تداعف اهنيعب ىه اهنا ةزع تدكأتف

 « 97 ةبوت نيحتأ »

 ( 1١ كلا ىم وفا ملأ » : ىلل تلاك
 0000 لاحت كنا فرعا ... ظيس ىئلارتس » : ةرع تلاق

 ... كبحي هناو سفنلا عاجش ايحملا ليمج باش هنا عمسأو

 0 هاوس كنا تحاوتو 2 ككاو جوزت فيكف

 : ارارمحا اههجو دازو اهتنحس تريغت دقو ىليل تلاقف

 م ااا انعمجاو < ثدحلا اذنه نم ةرعاع انتعد

 . © قيرطلا بعت انيسنيو سفنلا نع
 : تلاقف « ةليحلا ىلا تدمعو امهيلع حلت نا ةزع ًاشت ملف

 © فرط ان فذدلا تاه ...كمل# ئركذلا كلت نا: تقدص'

 : .تنغو .هيلع ةزع ترقتف افد :سرول اهلوانف
 يف 1 ىلا يح «عاطإ امر تلال

 0013 ءادعلا اهتم ىيار ديف

 انيلك ناك رضا قدعملا .ءايك

 «© اهروزأ ىنا ريغ ابنذ ىل ىرب
 « اهنول عقتماو ىليل تلملمت ىتح نيتيبلا نيذه متت ملو
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 ةباسن سينتج ١090

 دك تا ونفس ا حل ل

 فندي ف قس

>31 

 اهنأكو « رارمحالا اههجو اسك ةبوت مسا ىليل تعمس املف
 ” لاو هلا اهرصب تعفر مث « ءايح اهسأر تأطأطو ؛ تلجخ

 « 7 هلوق نم اًئيش تعمس لهو »

 : طقف تاسألا هذه ركذأىننكلو « اريثكتنعمس» : سيوط لاق

 تبلت < ةنجتخألا قيل اا

 حئافصو لدحتلحا 21-330 ىف
 ىقزوا ةشاشبلا عيلست تل

 حئاص ربقلا بناج نم ىدص اهيلا
 ةلانآ ال "امي ”ىلش ا نفا ا

 « حلاص نيعلا هب ترق ام لك الأ

 تكردأو .. رارفصالا هالعو اههجو عقتما ىتح همالك متن ملو

 ةبعادملا ىف عورشلالبق اهنكلو « اهتبعادم تبحأف اهيف كلذ ةزع

 اهناو ءىثىلا جاتحت ال اهنا : تلاقف ءلاسعالاو ماعطل!ىلا اهتعد

 فرصنت مث اهئانغب برطتو اهثيدحعمستل ةعاس اهترايزل تءاج امنا
 « + ماشلا نم ةمداق كلعل » : ةزع تلاقف

 ىعم ناك و ..ةعاسلا ةنيدملاىلا تلصو دقو « معن ) : ىلب

 « الجاع هيلا دوعأ نأ ىلع كيلا تئجحو + ناكم ىف هتكرت نق

 : ةريحبلا كلت ءىطاش ىلع ةيمس اهتآر ىتلا حابشألل ةزعتنطفف

 «..7 ليخنلا نيب بورغلا دنع مكحابشأ تبأر ىننظأ » : تلاقف

 ةحاض ىلا بورغلا دنع انلصو « ةثالث انك » : ىليل تلاَق

 « انلامح ىلع ةنيدملا
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 كلذ تلاق « كانرخأو كتلماعم انأسأ ىتح ءافتخالا ىف تغلاب

 اال لو اهو طاطلا نع ةداسؤز تلولس

 تاوصأ هبشي داكبال ىروهج اهتوصو « ىليل تلاق
 تنك ىنأل ىبنذ كلذ نكي مل ناو « كيلع سأبال » : ءاسنلا

 « ىمالك ةجهلو .ىتوص نم ىنئيفرعت كبسحأ
 اهنكلو « ىليل هجو ةيؤرل قوشتب بابلاب افقاو سيوط ناكو

 اهل ولخيل هجورخ عقونت اهنأك سيوط ىلا تفتلت ال ةمثلم تلظ
 0 داك الار : تلاقف ءءاهسفن ى ام ةرع تكردآف . ناكخملا

 « هب افيرعت كديزأو .. نيثنخملا نم هناف ؛ لجرلا اذه نم ىليل اب
 2 ىنغملا سب وط هنا

 ىهو ماثللا تحازأو « سيوط ىلا ترظنو ىليل تكحضف

 انرورس مت دقل ..7 موتشلاب روهشملا سبوط وه اذهآ » : لوقت
 «© .. هأنقلت

 «ناواجعد نانيعو « ةبيهقفدتي هجو رهظ « باقنلا تحازآ املف
 .ةيدابلا تكس نم هجولاىلع ودبت ةحصلا راثآو )0 4 مسأب رغت و

 وهو لاقو «حرف هب اهسانئتسا ىأر املو « اهتيؤر نم سوط رهبناف
 07 قرورش نا > : هيلع سلجم تناك ىذلا: ظاسبلا: وحن ىتثسي
 0 ادا ال حعا تنك> دقو ..:ةعرالا ةرعاتشلا اهتأ كاقاب

 ةجوز تنأو كركذب راعشألا نم هدشنب امو « كب ةبوت فغش

 «كلذىلا هاعد ىذلا رسلا تملع « هجولا اذه تنأر املخ ..هاوس
 راسا ب ارب 0 بج تيم

 رشاعلا ءزجلا  ىناغألا )١(



 ا
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 ٠

 ظ

 «© + وه نمو ... الك » : نسوط لاق

 ىف ناك ولو هتفرعل هلئاق ظفل تعمس ىنا ول » : ةزع تلاق

 اروسكم ةعراضملا فرح ظفلب هنا هبتنت ملآ .. رعشلا اذه ريغ

 « 7 )١( ارهب لهأ لثم
 « ؟ هرسكي ناك اذاو .. هيف كلذ تظحل ىننظأ » : سيوط لاق

 اذهو « ةرعاشلا ةيليخألا ىليل هذه كلبو » : ةزع تلاق

 «» اضيأ اهظفل ىف ةعراضملا فرح رسكت ىهو .. اهرغش دل

 ىنأل انظح مت دقف « ىليل ىه هذه تناك اذا » : سيوط لاقف

 «7 اهوعدألهف..اهاوهب ناك ىذلا ةبوت عم اهثيدحو اهرعشب عمسسأ

 لونت" نأ ردو ىتقدص ىهو ..9 ال فيكو 2: ةزرغ

 . « ةيدابلا لهآ نم اهنأل ةسام ةحاجل الا 0

 بابلا ىلا لصو ىتح هتيشم ىف لورهب وهو سيوط عرسأف'
 اهتيشم ظحالبو اهتماق ىلا رظني لعجو ىليلب بحرو « هحتفف

 نكمتي مل هنكلو . ءاسنلا نيب ردني اهلوطو ةءابعلاب ةفتلم ىهو
 ناتسبلا تلخدف « ةمثلم لازت ال تناك اهنأل اههجو ةبيّؤرا نم

 تصشمو .. سشرعلا“ ىلا نيلمحلا لخدم نا اهمداخ ىلا

 اهتماق لمآتيو اهءارو ىثمي سيوطو اهتيشم ىف رطخت ىهو
 اعيمج اههجوو اهسأرب طيح ماثللاو اهتيشم نسحو

 دنع اهلامقتسال تمدقتو ةزع تضهن « ةعاقلا ىلع تلبقأ املف

 دقل .. ةبيبحاي كب الهأ ... ىليلب ابحرم »> ::لوقت ىهو |
 توي يصل سس ا( ك0

 ىناثلا ءزجنلا - ىرفتلا
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 . تفرصناو اهتعدوف « ىفلخلا بابلا نم ىجرخاو
 تراوت ىتح هرصبب اهعيش سيوط لعج « تفرصنا املف
 اهنأ ىلا هيتفش مزو هلمانأ مضب راشأو ةزع ىلا تفتلا مث « هنع
 ىلا جرخا » : ةزع تلاق مث « تمصب نأ هيلا تاموأك ...ةلثج

 00 هع كل ركذت وأ ءاةهجو كنري نأ هبلا بلطاو « قراطلا

 نا » : ةزعل لوقي وهو داع ليوط بايغ دعبو ؛« سيوط بهذف
 ةزع عامسل ءاج دقو « ءانغلا ىوهبو ةيدابلا لهأ نم انمحاص

 هيلع تحملا املو « ىنربخب نأ ىبأف همسا نع هنلأس دقو .. ءاليملا

 : نيتيبلا نيده لئاق هنا كل لوقب هنكلو « همسا لوقبال هنا لاق

 اهب حبت اال هل انلق ةجاح ىذو »

 لاسم تييح ام امهيلا سيلف

 هن رخك .'نأ ضنا هل نسال |
 «© ليلخو بحاص ىرخأل تنآو

2 

 ةيايخألا ىليل

 لقث الولو « تمسبتو تتغب سيوط لوق ةزع تعمس املف .
 0 لاقف . تينضلا كلذ لاتبقتسال بابلا ىلا تتئول اهنذه

 «.:. 7 ةزع-اب كتغب امو >> : نسوؤط

 7 2 ل ادح لكاق» فرع الا د7 52 فلق
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 وهو ىثمو « امهسبل ف عرسأو هيلعن ىلا سيوط لورهف
 ناز ىلا نمتاو ناتببلا مطقيىتح هيثم ف برا

 امهبناحب نيلمج ىأرف هسأرب لطأو بابلا ةخوخ حتفو « رادلا
 « ةءابعلاب فتلاو ةيفوكلاب مثلت دقو ليوط امهدحأ نالجر
 : امهل لاقف . امداخ نوكي نأ هبشي مثلم ريغ ريصق رخآلاو

 « ..9 ناديرت اذامو .. 7 ايشاال

 نديلا 2. الئاق © لمخلا ريده هنأت توصب ليوطلا هباجأف

 «8 ءالبملا ةرزع تس اذه

 « + اهنم ديرت اذامو « ىلب » : سيروم لاق

 ©«... اهبلا كوخدلا ديرأ 5 : لفوطلا ل

 ©.9 تيثيبتتا الآ .:17 تنآ نمو ال2 نسر

 (:تبستنا ال 0283: للا

 « 7 ىرأ امك مثلم تنآو لوخدلا ديرتأ » : سيوط لاق
 4 .. معن » : ليوطلا لاق

 ةزع: ىلا سوط داعو 6« كل نذاتسأ ىنعد,» : ىضواا

 تلاقو « مايقلل تزقحت هلوق ةيمس تعم املف .هآر اهب ا ١
 كدنع ىئاق لاط دعتف 2 ىمآ ىلا فرصنأ تعد |

 قيلي الو .. كيلا نيمداق الاجر ىرأ ىناو اميس الو .. مويلا
 <«: لاخلا هذه ىلع مهعم ءاقبلا ىب

 قليطت الو « ةينب.ان قرصناف“رامخلا كل » : ةّرَع لاك

 ء هنيفرعت: ىذلا تمرقلا قيرطلا نم ئنعذإ .. لع 0

 فسوي نب جاحجحلا  ؟



 ا

 لوهجم قراط
 1 ال يدل

 ةعاقلا اتلخدو :ةسسو ةزع تلزن ليلق دعبو 6« سيوط لزنف

 0 ا ىلا ةزغ تشمو .. فويضلا اهيف ةزع ليقتستا ىلا

 ضرألاو دعقم ىلع تسلج ىتح اهكاروأ ىلع اكونت ىهو
 . عومسشلا تئيضأ دقو دئاسولا اهلوحو سفانطلاب ةشورفم
 |0000 00 اهحاوع ىلا تداعو. « ةرع فاك ةمس تسلسل
 رهازملاو داوعألا ةلمح ىف طئاحلاب اقلعم ناك اعبرم افد لوانت هناف

 .. ةزع رحح ىف هامرو « كانه ةقلعملا فوفدلاو

 « 7 ديرت اذام .. كليو » : ةزع تلاقف

 « كءانغ عمسأ نأ ديرأ .. ىمأو تنأ ىبأب » : سيوط لاق

 © حيرتسأ امثير سيوط اي لهمت » : ةزع تلاق
 « ناتسبلا باب برقب لامج ريده تعمس « هملكت ىه اميفو

 درا دخلا ىنل .. ةلئللا انءاج- نم“ سوط .ان.:نظنا 3 5 تلاقف

 « انيلا لصو دق كموش نوكي
 « + نامأ ىف نحنو نيفاخت مرتش ىأو » : ةيمس تلاق

 "0411 نامآ قى" انيطأ ال ) .: ءاهتوض تضفخ دقو ة:ع لاق

 هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع رمتلا هقوف لكأبو خملا لكأب مويلا
 ” © مدلقلل_قم.انربخاو نييوط ايا بعذا ... (1) ملسوا هيلع

 عيزارلا ءرجلا كا يتالا نك
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 . © ليلق ده لوتس انآ

 « دحاو طرش كلذ لعفآ »-: نسوطال

 62.0. 7 هوه امو 7 : ةرع ني

 4 + حولا ل رش نك اين ١ : سيوط لاق

 جرهأ تنااو جرهلا كل ا نأ ا باطتأ 2 : ةزع تل

 « اريخناكل  لمرلا .وأ ليقثلا نم ىنغأ نأ ىنتلأسو )١( © نياثلا

 كيلع حرتقأ امناز 2 تولض ىأآ ىلاثآ ال >>: نساوط

 . « هئينعت ارعش

 كهجو نم فاخأ ىنكلو .. هللا ءاش نا لعفا » : ةزع تلاق

 « موئشم لاقي ام ىلع كنأل
 ىشمت تناك ىمأ ناف « موئشم نم رثكأو » : سيوط لاق

 هللا ىلص ىبنلا ضبق ةليل ىنتدلو مث ؛ راصنألا ءاسن نيب مئامتلاب

 ءرمعلتق ةليل تملتحاو «ركب وبأ تام ةليل تمطفو ملسو هيلع
 « ىلع لتق موي ىل دلوو « نامثع لتق ةليل ىلهأ ىلا تففزو

 لماكسال نأ وخرأ » : هل تلاقو «هخور ةفخل ةزغ تكش ل ١

 6 كل هتلق ام :نعفاو « هللا كرعأ ضماف .: ةلئللا ابله كيذا

 هاما

 عبارلا ءزجلا ىناغألا )١(
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 دقف كماعط ىلا ىدوع ... رظنملا اذه لثم اهيف تبيأر ةرم لوأ

 كعمسأ ماعطلا نم انغرف ىتمو « ظيقلا ةدح تفخو ءاوهلا درب

 . )١( « ةقثار ىتذاتسأ نم هتنقلت انحل

 نم ناغرفت اداكت ملو « ناملكتت ال امهو « لكألا قل أانثداعف

 كيل: ءويحضلا لا اتحاتحاو مالظلا تناك ىتح ماعطلا

 ايداب لامجلا لازيال هرمع نم نيتسلا وحن ىف لجر ءاجف ةزع
 تطغ ةيمس هتأر املف « مادنهلا نسح بوثلا فيظن وهو « هيلع

 0١7 ثنخم نم نيحتحتأ » : تلاقو + ةزع تكحضف . اههجو

 اوناك « نيثنخملا ءالؤه نم ةريك ةعامج ةهيندملا قب ناك

 نم ناكو . ةنسحبو ءانعلا بحجب مهرثكأو 0 ءادلا نوطلاخب

 ام فصن لازي الف « نيثنخملا دحأ :اهنع لأس ةآرما ةنطخ دارأ

 . امهجوزتيإ ىتح نهنم هبجعت نم نيبو هنيب طسولن مث هبجعب

 اهنلا دوبرقتنو ةزع ىلع لوددرت نيثنخملا ءال وه دال 0

 ءانغلا اهنع اونقلتيل ةمدانملاو ةمدخلاب

 كي ءاج اذام » : تلاق « اهبدب نيب ثنخملا كاذ فقو املف

 ؟ سيوطاب
 « ..7 اذه سيوطأ » : تلاق سيوط مسا ةيمس تعمس املف

 «ةلفغنيحىلع انءاج هنا كجعزيالو ..هنيعب وه » : ةزع تلاق
 « عومشلا انل ءىضت ةيراحلل لق « سيوطاب .. انعم هبآد كلذ ناف

 رشع سداسلا ءزجلا  ىناغألا )١(



 (إ*ش 00111 ا
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 . « كبتاعيال ةكزع
 ةيمس نم عمست نا اهلوق نم غارفلا دعب ةزع تعقوتو

 تس 1و .. ةريحبلا كلن ق“رظنلا ةتناث لازت-ال ئه اذاك ء اناس

 « اهمف ىف لازت ال ةمقللاو غضملا نع تفقوت دقو « ةتغب اههجو ىف
 , اهرصب تددحو اهسحاح تمطق دقو ةريحبلا ف سرفنت ىهو

 ىلا تداع دقو « ةيمس اهتباجأف ... اهيلع لارتسلا ةزع تداعأف

 ليخنلا ىرأ ىنأك» : لوقتو ةريحبلا ىلا اهديب ريشت ىهو غضملا

 <: ىرأ اذام *.. انهم“ ام....ةءالا ااا
 ترظنو تت ةيمسل :اهتذعأ تناك ةمقل اهدب ىو  ةزع تتفتلاف

 اهنكلو « ليخنلا لالظ نيب ءاملا ىف كرحنت' الالظ تأرف ةريحبلا ىف

 ساكمنا نكلو « اهبجح مالظلا نأل فرجلا ىلع حابشألا رت مل
 حبش لظ نيرت كنا » : تلاقف « اهرهظأ ءاملا حطس ىلع قفشلا

 نا » : تلاق مث « اليلق ةزع تسرفتو 6« ... ةريحبلا بناجب رئاس

 ةفاح ىلع لبختلا نيد نيرام نيسراف امهنلطأ نيحسبش لظةلر ا
 « 7 كلذكن سلا ..نالجر امهيلعو-نالمجت امه لن اال... اقردلا

 نايشام امهنا. ىل ليخيو « نالمجح امه ىلب ) : ةيمس تلاق

 . « لفسأ ىلا امهاسأرو ءاملا حطس ىلع
 ىرأو .. ةينب اب امهيلظ نيرت“ كنا » : تلاقو ةزع تكحضف

 ىتح لسيلق ضمد ملو . « اثلاث المج. هنظآ ..:اثلاث احبش نآلا
 ام سيل .. كلاب ىلغشت ال » : ةزع تلاقف « حابشألا تراوت

 هذه امو « قشمد نم ةنيدملا ىلا نيمداق مهنظأ امانآ الآ 7



1١ 

 ليطتست تلاز امو ليخنلا لالظ تلاطتساف ؛ سراغملا كلت ىلع

 امالظ تراصو تطلتخا ىتح فعضتو

 ىلع تباث اهرصبو « لوقت اميف ةزع عباتت تناكف ةيمس امأو
 . رونلا بلطي هحارس قلطأ اذا رصبلاو « اهنم مغرلاب ةريحبلا كلت

 ءادوسلا طوطخلا 5 ةحضاو هيف لخنلا لالظو « هنع قفشلا

 حطس ريغ ىمئارلل رهظي دعب مل ؛ ليلق دعبو . ءاضيب ةعقر ىلع
 هيلع امو سسيايلا 1 راحشألا لالظ نم اهيف ودس امو هانملا

 . هزّتيمت نيعلا نكت ملف
 كلذ ىف لمأتلاب مالكلاو ماعطلا نع ةيمسو ةزع تلغشناو

 هللختب عدامضلا قيقن ىلا اههناذ تعشتكفو : عيدبلا رظنملا

 رادلا ىف ةكيدلا حايص

 د

 ىتعملا نسوط

 )لدا قا اهتكرانغملا ةيمس': تعدو ةدكاملا وحن. ةوع تلاوخت

 اهانرعو لكأت ىهو اهلوانتو جاجدلا محا نم عطقت تلعجو

 : اهل تلاقف « اهتثداحم ىلا ةزع تداع مث . رظانملا كلت ىف نالوجت

 نيفاختو كدلاو ىف نيركفت له « ةيمس اب ةتماص كارأ ىلام »

 دنع كنا ملع اذا هناف « ىفاخت ال ..7 كيلع مقني نأ هنع تبغ اذا
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 ىلا امتاصو ىتح هلع امدق .ةزع .تلقن انملك» رتب ناك يتلا

 تسلجأو ةزع تسلجف . ةدئاملا تدعأ دق ةيراجلاو ؛ حطسلا

 امب لابلا ةبرطضم لازت ال اهنا .تظحال دقو « اهبناج ىلأ ةيمس
 اريخ رن ملف « رخآ ءىش ىلا اهنهذ فرصت نأ تدارأف . اهسفن ىف

 امو ليخنلا نيتاسب نم ةنيدملاب طيحب ام ىلا اهتافتلا هجوت نأ نم
 ىلا ةينب اب ىرظنا » : اهل تلاقف « تاعقنتسملاو ءاملا كرب نم اهني

 غلبي ال كرظن ناف ؛ ةنبدملا روس ءارو ةعساولا نيتاسبلا هذه

 .. لبجحلا اذه ىلع اصوصخو « ةديعبلا لالتلا ىلع الا اهرخآ

 ىلص ىبنلا نيب ةريهشلا ةعقولا هيف ترج ىذلا دحأ لبج وهو
 تناك ةبلغلا نأل ىنلوفي ةغقولا هذه ركذو . شيرقو ملسو هيلع هللا

 ىبنلا بيصأو . الجر نوعبس نيملسملا نم لتقو « نييشرقلل
 )١( « ةزمح همع لتقو حارجب

 « 7 ةعقولا كلت تدهش لهو » : ةيمس تلاقف

 نوكأ فيكف < ةئس نيعلم دتم تثدح اهتذل ءالك زل : رك

 « رظانملا كلت نع اهمالك مامتا ىلا ةزع تداع مث « !  اهتدهش دق

 .. سمشلا بورغ'ىلاوح هايملا رظنم ىنبجعيل ىناو » : تلاقف
 .ةضفلا نم ةحفص هنأك نكاس اهءام ناف « ةريحبلا هذه ىلا ىرظنإ

 ةدرم اهنأك ةبولقم اهئطاوش ىلع ىءارتت ليخنلا لالظو « ةعماللا

 « ءاملا ف نوصوغي ناجلا نم
 ةفرحنم اهتعشأ تلسرأ دق سغملا ىلا تند ال سمشلا تناكو

 252222252525952 جس .

 ىناثنا ءزجلا  ماشه نبا )١(
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 ”انلكا اهوسكم رمحأ نوث :اهيلعو ذئموي اهتءاج دقو ء اهرمآ ىف
 عيطاقت ىلا ترظن اذا « مسجلا ةحيحص ةماقلا ةلدتعم تناكو

 ام اهينيع ىف نكلو « ارهاب الامج ىرت ال كناف ةدح ىلع اههجو
 « لوقعلاب ذخأت ةماستبا اهرغث لوحو « بحلاو ءاكذلا ىلع لدي

 ىلع ةباكلا ودبت امَكاَق بارطضالا تالاح دشأ ىف ىهو تناك

 عافدنا اهنقذ قو . ةبيهلا رهظمب هيلع ةباكلا رهظت امناو ؛ اههجو

 فلذ اهفنأ قو « فاطعنالا ليلد وهو « زورب عم مامألا يلا لكل

 نيرشعلاو ةثلاثلا وحن ىف ةكيمس تناكو .. ةبيه اهديزي ليلق
 اهرمع نب

 ا

 ةنيدملا ىحاوض

 نأ اهل ةيراج ترمأ « حطسلا ىلا دوعصلا ةزع تدارأ املف

 تلاقو اهدبب اهتفيض تكسمأو « ةدئاملا دعتو طاسللا هيلع شرفت

 اب حطسلا ىلا انب ءمله » : اهمومه نع اهلغاشت اهنأك ىهو اهل

 اهيحاوضو برش. كيرأل ىلاعتو كنع سجاوهلا ىكرتأو « ةيمس
 باهذلا ىلجعتت الو ؛ نوكي ام لمجأ نم اهناف .. ىتيب حطس نم

 « .. نآلا هيلا داع دق كدلاو نظأ ال ىننأل مكتب ىلا
 0000 تدارأو © اهلوقل تحاترا دقو اهءارو. ةاتفلا' تبثمف

 نم ملس ىلع اتدعصو « مهلا ىعاود نم اهرطاخ ىف لوجب ام



 ظ
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 رفصأ اهنول ةرفصعم ةءالم تفحتلاف اهبايث تلدبو « تبكيطتف
 نم ناكملا ولخ عم رحلا ةدشل اهسأر نع باقنلا تفضشكو عا

 تيبلا حطس ىلع اهءاشع لوانتت نأ تدارأو « لاجرلا

 تديازت دقو « اهرمع نم نيسمخلا وحن ف ذئموي تناكو

 ىلا الاطتساو اهادخ ىختراو « اههجو ةرادتسأ تبهذو « اهتتادب

 ى نكي مل ىتح اهندب لقثو « ايناث انقذ هبشي امب نقذلا لفسأ
 نم لقتنت املق ىهف اهتتادب ىف ةبارغ الو )١( « اهلمحت ةباد ةنيدملا

 « اهدوع ىلع اهفزع وأ اهئانغ عامسل اهيلع نودفي سانلاو « اهتب

 ىتح تارهوجملاو ىلحلا نم ايادهلاو لاومألا اهيلا نولمحبو
 « دوقعلاب اهقنع تألمو ؛ جلامدلاو رواسألاب اهيمصعم تألم
 اهينذأ ىف تقلعو « ريناندلاو بهذلا لسالس اهرعش ترفضو

 بسانت عم امهتريبك تناك اهنأل اهينذأ مجح نابساني نيريبك نيطرق
 () لاغلا ىف ىقيسوملاو ءانغلا لهأ نآذآ كلذكو « اذ 00

 ال ةاتفب جاوزلا دارأ اذا « ةهاجولا لهآ نم « لجرلا ناكو

 ةقيقح عالطتسا وأ اهتبطخ ىف اهطئسوو ةزع راشتسا اهفرعب

 (؟) اهتحصو اهلامج

 « رحلا ةدشل المع لمعت ملو مويلا كلذ تضق دق ةزع تناكو

 سناأتو اهبحت ةماكا 6 همي ) ةينما ةندملا لهأ نم ةاتف اهدنعو

 اهريشتستو اهرسب اهفشاكتو ةزع ىلا حاترت ةاتفلا تناكو . اهب

 ثيدحلا ةسارفلا ملع (05) ىنابثلا' ءعرجلا 6 ىتفغالا 1(6)

 رشاعلا.. ءزجلا ت ىناغالا" (*)
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 ىلا مداق مدقي ال ء سفنلا ةيخس قلخلا ةميرك ناسللا ةفيرظ
 اهءانغ عمسيو اهاري نآ سمتلا الا ةنيدملا

 لهأب ةقئاللا نونفلا نم ءانغلا نودعي ال ذئموي برعلا ناكو

 ؛ راقوو ةبيهو نيد تاذ كلذ عم تناك ةزكع نكلو )١( ءفرقلا

 .. اهسلجم لهأ سوؤر ىلع ريطلا نأكف ماع سلجم ىف تكرتشا اذا

 (') هسأر رقن كرحت وأ ملكت نم

 1 اه « لامتثلا ةهج© نم ةّتدملا فرط ىف ةزع راد تناكو

 نم ةهكافلا راجشأ هللختت ليخنلا نم ناتسسب ىف « ماشلا قيرط

 عافترالا الالف روش رادلاو ناتسلا فنتكيو . حافتلاو لاقترملا

 باوج دحأ قو . ةخوخ هطسو ىف دحاو عارصمب باب هل

 هيفتثيبت ليوط وبقب هبشأ « ليخنلا فعسنم ىنُي شيرع ناتسبلا
 ناتفرغنيبناجلا نم اهفنتكي ةريبك ةحاب نم فلأتي تيبلاو . باودلا
 ةلباقمل ةزع اهيف سلجت ةعساو ةعاق ردصلا فو « فاج لك نم
 راهنلا ءانثأ ىف اهللظت ةبراقتم تالخن رادلا ةحاب ىرطبو « نيرئازلا

 قفاوي وهو ) ةرجهلل 7 ةنس رخآلا عيبر مايأ نم موب ىفف
 « اهتيب ىف اهراهن ءالبملا ةزع تضق (؟) (م#55 ةنس سطسغأ رهش

 ةفثاكتملا ةيوطرلل ارظن كانه ليقث رحلاو « رحلا ديدش اموب ناكو

 تند املف . راحشألاو تاعقنتسملا نم ةرخبألا نم دعاصتت امم

 سيطلانم ةروراق تجرخأف اهعدخم تلخد < بورغلاىلا سمشلا

 رثع سداسلا ءزجلا  ىناغألا 40) لوالا ءزجلا ._ ىناغالا )١(
 1 ماعلا ميوقتلا ((؟)
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 اس 9# ب

 ةنيدملا 2 ءالمملا ةزع

 هربق اهيفو .. لوسرلا ةنيدم ىه ؛« برثي اهل لاقيو ؛ ةنيدملا
 طسبنم ىف عقت ىهو .. قدنخو روس اهب طيحب ناكو . هدحسمو
 رددص ى نترمع دقو . ضايغلاو ماجآلا اهفنتكت ضرالا نم

 نم ريثك اهرحهف ةيواعم نب ديزي مايأ تناك ىتح مالسالا
 ةلهآ تلظ اهنكلو « همابأ ىف بورحلاو نتفلا ةرثكل )١( اهلهأ

 رثكأو .قئادحلاو نيتاسلا اهتنبأ للختتو : تسلا لك

 3 (") ليخنلا نم اهسراغم
 ةينغم « ةرحهلل لوألا نرقلا طساوأ ىف « ةنيدملا لهأ نم ناكو

 ىّتنغ نم مدقأ ىهو . راصنألل ةالوم تناكو ءالسملا ةزع اهل لاق

 اهليامتل ءالبملا تيمس دقو « زاجحلا ىف ءاسنلا نم مقوملا ءانغلا

 تداجأف « دوعلاب دهع ىثبدح برعلا ناكو . اهتتادب نم اهتيشم ىف

 ىلع فزعلا نسحت تناكو . لثملا اهب برض ىتح هيلع عيقوتلا ىه
 هجولا ةليمج تناكو .. برطلا تالا رئاسو فزاعملاو رهازملا

 تكا تظل ا
 ثلاثلا ءزجلا _.عالطالا دصارم (') رابتعالا ةوفص )١(
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 ! لاو اموي رشع ةعضبو رهشأ ةعسن الا مكحي مل وهو ؛« هركذ

 ترهدزا ةفيلخلا اذه مايأ ىفو « ناورم نب كلملا دبع هنبا هناكم

 .. اهناطلس لكاتو 2 ةص] ىلا
 اومدن نيسحلا لتقم دعب مهناف « ةفوكلا لهأ نم ناك ام امأو

 نبا نوبلاطي اوماقو ؛ مهدشر ىلا اوعجرو « هنع مهيلخت ىلع
 نيباوتلا مهسفنأ اومسو « همدب هباحصأو دايز

 ىبأ نب راتخملا هكساب لحجر ةفوكلا قف  رهظ اه 5 ةنسا قد

 .ريبزلا نبا ةعيب ىلا سانلا وعديو نيسحلا مدب بلاطي ماق « ديبع
 «دايز نب هللاديبع مهيفو ..نيسحلا ةلشق“ لشّقو « نييومألا ن|راحف

 0 دحو ( ىحصالا ىلوخو + نشوجلا ىذ نب رريست
 دمحم ىلا وعدن راصو « هتوعد لئدب رصنلا قاذ املف . مهريغو

 اال ره لبرج نا معزو « هيبأ نم نيسحلا ىخأ ةيفنحلا نبا

 "0001| دنع دهعلا توبات رس لثم ارش هيف :نا لاق ايسرك ذدختاو

 تحبصاو « قارعلا هل نادو ةفوكلا ىف راتخملا رمأ لحفتسا املف

 ى راتخملاو ؛ رصمو ماشلا ىف كلملا دبع : ةثالم اهعزانتت ةفالخلا

 ىلع رييزلا نب هللا دبع بضغ « زاجحلا ىف رييزلا نباو « قارعلا
 00000 011 نس عصم هاحأ هللا كفلق .. ةتعيب :هضقتل راما
 ماشلا ريغ ةيمأ ىنبل قبب ملو « هللا دبعل قارعلا تنادف « هلتقو

 ل مدقو ادنج دنجف « هناطلس ىلع كلملا دبع فاخف . رصمو

 0000  نارعلا درتصاو هيا ةئس هلثقو اعصم تراحف قارعلا

 لسرأ مث ؛« ةنيدملا كلمف ريبزلا نبا لاتقل زاجحلا ىلا ادنج



 هقازم

 نيسحلا لثقم دعب

 ئلع نب نيسحلا لتق ثيح ىلا « ءالبرك ةداغ » ةباور ىف انيهتتا

 كلذ دعب معئاقولا نم ناك امو ؛ ةفوكلا راوجب ءالبرك ىف هلهأو

 ناك « ديزي تام املو .. ه 4 ةنس ةتواغم نب ديزي ةاكذ

 هل الخ دقو « هسفن ىلا وعدب ةكم ىف لازال ريبزلا نب هللا دبع

 تحت !دنج هلاتقل ثعب دق ديزي ناكو . نيسحلا توم دعب وجلا
 . راصحلا ىف مهو ديزي ةافوب ربخلا ءاحف « ريمن نب نيصحلا ةدايق
 نا نيصحلا ىأرف « ةفالخلل حلصي نم ديزي ءانبأ نم نكي ملو
 نأ هيلا بلطف . رييزلا نب هللا دبع ةعبابمب الا بتتسي ال رمألا
 لحتراف . هللا دبع ىبأف هعياببل ماشلا ىلا هعم مدقيو ءامدلا نقحب

 ريبزلا نبال زاححلا تنادو هعم نمب ماشلا ىلا نيصحلا

 ةيواعم هنبا ديزي توم دعب اوعباب مهناف « ماسلا ىف امأو

 . هدعب نوعيابد نم ىلع اوفلتخا مث امايأ الا شعب ملف ( ىناثلا )
 اريمأ ناكو . مكحلا دبع نب ناورم ةيمأ ىنب ءارمأ ةلمج ىف ناكو

 ماشلا ىلا ناورم لحر ديزي تام املف « ديزي دهع ىلع ةنيدنلل
 ديزي نب دلاخ مأ جوزتف « نسلا ىف نعاط خيش هنأل هوعيابف

 بلط ى دلاخ ةميزع فعضيو ديزي ىنب بزح هبناج ىلا بسكيل

 ىتايس ببسل « ه "ه0 ةنس هتقنخ هذه هتأرما نكلو .. ةفالخلا



 : ريبرلا نب هللأ دبع دي
 ناورم نب كاملا دبع دج ةليمأ ىنب كولم دحأ :

 نيسحلا تنب ةئيكس د
 ةيلبخالا ىليل د
 ءالبباآ ةزع دع
 : ىفقثلا ةجفرع تنب ةيمس دب
 ةيمس بيبطخ نسح دع
 ةيفنحلا نب دمحم دب
 نافوص نب هللا دبع د

 ةءاورلا هذه مجا رم

 هاو !!نلطبا

 ماوعلا نب ريبزلا نبا

 قارعلا ىلع كلملا دبع لماع
 ىلع نب نيسحلا تنب .
 ةروهشملا ةرعاشلا :

 ةنيدملاب ءانغلا ةميعز :

 ةنيدملا تايثف نم
 قارعلا لها نم :

 ىلع نب نيسحلا وخأ :

 ريبزلا نبأ عابتأ نم

 : ةيخبراتلااهعئاق ووقياورلافيلأتف فل ؤك١ اهيلع بمتعا ىنلا ىه عجارما هذه

 رابتعالا ةوفص دب
 عالطالا دصارم دب

 ىناهفصالا جرف ىبأل ىناغألا دي

 ماعلا ميوقتلا دب

 نييبتلاو نايبلا د

  ىثثالا نبا  ماشه نبا خيرات
 اىرتنلا 1 ناكلك# نإ 2 ىلا

 فرطتسملا +

 نرد ردلا 3

 حيباصملا ةاكشم دلع

 ىراخبلا 4

 نودلخ نبا ةمدقم دي

 ةباغلا دسأ دي

 دب رفلا دقعلا دي



 فسول ب جراخجا
 ةيخبرات ةهياور

 ةبف الخلا صولخو ريبزلا نبأ لتفمو « اهحتف ىلا

 ةكم فصو كاذ للختيو . ناورم نب كلملا دبعل
 مهأاوحأ رئاسو مهق الخأو سانلا تاداعو ةنسدملاو

 نايز قرب

 لالملارار
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